
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

CEREMP 
Registreerimise kasutusjuhend turuosalistele Eestis 

 
 
 
 
 
 
 

1. väljaanne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktoober 2014  



              Registreerimise kasutusjuhend turuosalistele 

2/50 

 

 

Sisukord 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................................................................ 3 

1 TURUOSALISTE REGISTREERIMISE ÕIGUSLIK RAAMISTIK ....................................................................................... 4 

1.1 MIS ON REMIT? .............................................................................................................................................................. 4 
1.2 MILLISED TURUOSALISED ON KOHUSTATUD END REGISTREERIMA? ............................................................................................ 4 
1.3 MILLISE NRA JUURES PEAKS TURUOSALINE END REGISTREERIMA? ........................................................................................... 4 
1.4 MILLIST INFORMATSIOONI ON TURUOSALISED KOHUSTATUD ESITAMA? ...................................................................................... 4 
1.5 MILLINE ON REGISTREERIMISE TÄHTAEG? ............................................................................................................................. 5 
1.6 MIS ON ACERI KOOD?....................................................................................................................................................... 6 
1.7 ACERI JUHEND ................................................................................................................................................................ 6 

2 CEREMPI KASUTUSJUHEND TURUOSALISTELE ...................................................................................................... 7 

2.1 NÕUDED SÜSTEEMILE ........................................................................................................................................................ 7 
2.2 PÖÖRDUMINE CEREMPI RAKENDUSE POOLE ........................................................................................................................ 7 

2.2.1 Uus kasutajakonto ................................................................................................................................................ 7 
2.2.2 Sisselogimine CEREMPi rakendusse ................................................................................................................... 13 
2.2.3 Väljalogimine CEREMPi rakendusest .................................................................................................................. 14 
2.2.4 Salasõna ennistamine......................................................................................................................................... 15 
2.2.5 Kasutajakonto haldamine ................................................................................................................................... 16 
2.2.6 Salasõna muutmine ............................................................................................................................................ 17 

2.3 UUE TURUOSALISE REGISTREERIMINE ................................................................................................................................. 18 
2.3.1 Faas 1 ................................................................................................................................................................. 18 
2.3.2 Faas 2 ................................................................................................................................................................. 27 

2.4 TÄIENDAVATE TURUOSALISTE REGISTREERIMINE .................................................................................................................. 36 
2.5 SEOSTAMINE JUBA REGISTREERITUD TURUOSALISEGA .......................................................................................................... 37 

2.5.1 Kuidas seostada end juba registreeritud turuosalisega? ..................................................................................... 37 
2.5.2 Kuidas hinnata teiste kasutajate poolt esitatud seostamistaotlust? ................................................................... 38 

2.6 MUUD FUNKTSIOONID ...................................................................................................................................................... 40 
2.6.1 Turuosalise andmete vaatamine, värskendamine või muutmine ......................................................................... 40 
2.6.2 Liikmesriigi muutmine ........................................................................................................................................ 41 
2.6.3 Turuosalise kustutamine .................................................................................................................................... 42 
2.6.4 Ajalooliste muudatuste vaatamine...................................................................................................................... 43 
2.6.5 Parandustaotlus ................................................................................................................................................. 44 

2.7 MUU OLULINE TEAVE ....................................................................................................................................................... 46 
2.7.1 Õigusliku vastutuse välistamine ja küpsiseid puudutava vastutuse välistamine ................................................. 46 
2.7.2 Oluline teave „Tagasi“ nuppude kasutamise kohta .............................................................................................. 47 

3 MÕISTED „LÕPLIK KONTROLLIJA“, „TEGEVUSALASTE OTSUSTE EEST VASTUTAV ISIK“, „KAUPLEMISALASTE OTSUSTE 
EEST VASTUTAV ISIK“ JA „KONTAKTISIK SIDEPIDAMISEKS“ ......................................................................................... 48 

3.1 LÕPLIK KONTROLLIJA ...................................................................................................................................................... 48 
3.2 TEGEVUSALASTE OTSUSTE EEST VASTUTAV ISIK, KAUPLEMISALASTE OTSUSTE EEST VASTUTAV ISIK JA KONTAKTISIK SIDEPIDAMISEKS
 48 

LISA I: ESITÄHTLÜHENDITE NIMEKIRI .......................................................................................................................... 50 

  



              Registreerimise kasutusjuhend turuosalistele 

3/50 

 

 

Sissejuhatus 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011, 25. oktoober 2011, energia hulgimüügituru 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (REMIT) kehtestab energia hulgimüügituru osalistele, kes sõlmivad 
tehinguid, mille kohta tuleb esitada teave ametile ja riiklikule reguleerivale asutusele, kohustuse 
registreerida end riikliku pädeva reguleeriva asutuse (NRA) juures. 
 
Registreerimine Eestis toimub Euroopa energiaturu osaliste keskregistri (inglise keeles Centralised 
European Register of Energy Market Participants, lühendatud CEREMP) kaudu. Käesolev dokument on 
suunatud turuosalistele, kes registreerivad end Konkurentsiametis. Käesoleva dokumendi eesmärk on 
anda turuosalistele õiguslikke ja metoodilisi juhiseid turuosaliste registreerimise kohta. 
 
Esimene peatükk sisaldab ülevaadet sellest, kes on kohustatud end registreerima, ja millised on nõutavad 
andmed.Täiendavat informatsiooni on võimalik saada Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti (inglise keeles Agency for the Cooperation of Energy Regulators, lühendatud ACER) 
juhenditest.1  
 
Teises peatükis on toodud juhised selle kohta, kuidas registreerida ja registreeringut/registreeringuid 
CEREMPi kaudu hallata. Enne registreerimist peab turuosaline määrama volitatud isiku, kellel on õigus 
teda toimingutes esindada. See isik, keda nimetatakse ka TO (turuosaline)-kasutajaks, tegeleb 
registreeringu haldamisega ning viib sisse turuosalist/ turuosalisi puudutavaid muudatusi või uuendusi. 
 
Kolmas peatükk sisaldab registreerimise vormi valitud väljade üksikasjalikku kirjeldust, sh lõplik 
kontrollija, kauplemisalaste otsuste vastutav isik ning kontaktisik suhtlemisel. 
 
 
Kui soovite abi CEREMPi kaudu registreerimisel, palume võtta ühendust: 
 
Marilin Tilksoniga, e-post: marilin.tilkson@konkurentsiamet.ee, tel: + 372 667 2576 
 
Tiina Maldrega, e-post: tiina.maldre@konkurentsiamet.ee, tel: +372 667 2573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 http://www.acer.europa.eu/remit/Documents/REMIT%20ACER%20Guidance%203rd%20Edition_FINAL.pdf 
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1 Turuosaliste registreerimise õiguslik raamistik 
 

1.1 Mis on REMIT? 
REMIT keelab energia hulgimüügiturgudel turuga manipuleerimise ja siseteabe põhjal kauplemise. 
Määrus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 8. detsembril 2011. aastal ning jõustus 20 päeva möödudes 
avaldamisest, st 28. detsembril 2011.a.  
 
REMITi 9. artikkel kohustab energia hulgimüügituru osalisi, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb 
ACERileteatada, registreerima end  pädeva riikliku reguleeriva asutuse juures. 

1.2 Millised turuosalised on kohustatud end registreerima?  
REMITi artikli 9 lõige 1 sätestab, et  
  
„Turuosalised, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb ametile teatada artikli 8 lõike 1 kohaselt, registreerivad 
end selle liikmesriigi riikliku reguleeriva asutuse juures  
[…].‘’ 
  
REMITi artikli 2 lõige 7 sätestab, et  
 
 „turuosaline” on isik, kaasa arvatud põhivõrguettevõtja, kes sõlmib tehinguid ning annab muu hulgas 
kauplemiskorraldusi ühel või mitmel energia hulgimüügiturul.“  
  
ACERi juhendi (3. väljaanne) peatüki 3.4 järgi lähtub amet turuosalise mõiste tõlgendamisel REMITi artikli 
2 lõikes 7 toodud definitsioonist.  

1.3 Millise NRA juures peaks turuosaline end registreerima?  
Artikli 9 lõige 1 sätestab, et  
  
“Turuosalised, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb ametile teatada artikli 8 lõike 1 kohaselt, registreerivad 
end selle liikmesriigi riikliku reguleeriva asutuse juures, kus nad on asutatud või asuvad, või juhul, kui nad ei 
ole liidus asutatud ega asu liidus, siis liikmesriigis, kus nad tegutsevad.“  
 
REMITi artikli 2 lg 10 kohaselt on NRA direktiivi 2009/72/EÜ artikli 35 lõike 1 kohaselt või direktiivi 
2009/73/EÜ artikli 39 lõike 1 kohaselt määratud riiklik reguleeriv asutus.  

1.4 Millist informatsiooni on turuosalised kohustatud esitama?  
REMITi artikli 9 lõige 3 sätestab, et amet määrab koostöös NRAdega kindlaks vormi, millises NRAd on 
kohustatud esitama ametile turuosaliste registreerimisandmed, ja avalikustab selle hiljemalt 29. juunil 
2012.  
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26. juunil 2012. a. võttis ameti vastu ACERi otsuse nr. 01/2012, mis käsitleb REMITi artikli 9 lõikes 3 
sätestatud registreerimise vormi (Otsus)2, millega määratakse kindlaks Euroopa turuosaliste registri 
moodustamisel kasutatav registreerimisvorm.  
 
Registreerimisvorm koosneb 5 jaotisest:  

- Jaotis 1: Turuosalist puudutavad andmed  

- Jaotis 2: Turuosalisega seotud füüsiliste isikute andmed  

- Jaotis 3: Turuosalise lõplikku kontrollijat või lõplikku kasusaajat puudutavad andmed  

- Jaotis 4: Turuosalise ärisuhete struktuuri puudutavad andmed  

- Jaotis 5: Turuosaliste nimel teabe esitamiseks volitatud isikute andmed  

  
Kõik turuosalised, kes sõlmivad tehinguid, millest tuleb artikli 8 lõike 1 kohaselt ametile teatada, on 
kohustatud esitama otsuses sätestatud informatsiooni. 

1.5 Milline on registreerimise tähtaeg? 
REMITi artikli 9 lõige 4 sätestab, et  
  
„(…) turuosalised esitavad registreerimisvormi NRAle enne sellise tehingu sõlmimist, millest tuleb artikli 8 
lõike 1 kohaselt ametile teatada.“ 
  
See tähendab, et turuosalised peavad esitama registreerimise vormi enne mis tahes tehingu sõlmimist, 
millest tuleb ametile teatada. Järelikult, on turuosalised, kes sõlmivad tehingu, millest REMITi artikli 8 
lõike kohaselt tuleb ametit teavitada, enne registreerimisvormi esitamist, tõenäoliselt rikkunud REMITi 
artikli 9 sätteid.  
 
Vastavalt ACERi otsusele nr. 01/12 jaguneb nende turuosaliste puhul, kes registreerivad end enne, kui 
amet on avaldanud esmakordselt Euroopa registrisse kantud turuosaliste loetelu, registreerimisprotsess 
kaheks faasiks.  
 
Esimeses faasis esitavad need turuosalised registreerimisvormi jaotistes 1 (turuosalist puudutavad 
andmed), 2 (turuosalisega seotud füüsiliste isikute andmed), 3 (turuosalise lõplikku kontrollijat või 
lõplikku kasusaajat puudutavad andmed) ja 5 (turuosaliste nimel teabe esitamiseks volitatud isikute 
andmed) küsitava teabe. Amet on seisukohal, et isik, kes sõlmib kuue kuu möödudes rakendusaktide 
vastuvõtmisest arvates tehingu, millest tuleb ametit teavitada, ilma et oleks läbinud 
registreerimisprotsessi esimese faasi, võib olla rikkunud REMITi artiklit 9.  
  
Teises faasis on turuosaline kohustatud esitama registreerimisvormi jaotises 4 (turuosalise ärisuhete 
struktuuri puudutavad andmed) küsitud teabe. See teave tuleb esitada 3 kuu jooksul pärast Euroopa 
registri esmakordset avaldamist. Iga turuosaline, kes sõlmib pärast nimetatud tähtaja möödumist 
tehingu, millest tuleb ametit teavitada, ilma et oleks esitanud jaotises 4 küsitud teavet, võib olla rikkunud 

                                                      
2 http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Directors%20decision/ACER%20Decision%2001-

2012.pdf 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Directors%20decision/ACER%20Decision%2001-2012.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Directors%20decision/ACER%20Decision%2001-2012.pdf
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REMITi artiklit 4, isegi kui turuosaline on läbinud registreerimisprotsessi esimese faasi ja saanud ACERi 
koodi.  
  
Iga turuosaline, kes registreerib end pärast seda, kui amet on avaldanud esmakordselt Euroopa 
registrisse kantud turuosaliste loetelu, on kohustatud esitama kõigis registreerimisvormi jaotistes 
küsitud teabe, et registreerimisvormi oleks võimalik käsitleda õigesti esitatuks. Seda sätet kohaldatakse 
tõenäoliselt isikutele, kes ei kauple käesoleval ajal toodetega, millest tuleb vastavalt Komisjoni 
rakendusaktidele teatada, st „uutele“ turuosalistele.  

1.6 Mis on ACERi kood? 
 
Vastavalt REMITi artikli 9 lõikele 2 antakse igale REMITi kohaselt registreeritud turuosalisele kordumatu 
tunnus („ACERi kood“). ACERi kood võimaldab turuosalistel esitada REMITi artiklis 8 sätestatud andmeid. 
Lisaks sellele vajavad turuosalised ACERi koodide nimekirja, et esitada registreerimisvormi jaotises 4 
küsitud informatsiooni (turuosalise ärisuhete struktuuri puudutavad andmed).  
  
Vastavalt REMITi artikli 9 lõikele 4 esitavad turuosalised registreerimisvormi enne sellise tehingu 
sõlmimist, millest tuleb REMITi artikli 8 lõike 1 kohaselt ametile teatada. Vastavalt ACERi otsusele nr. 
01/12 antakse ACERi kood siis, kui turuosaline esmakordselt informatsiooni riiklikule registrile esitab. 
 
 

1.7 ACERi juhend 
 
ACERi mittesiduv juhend sisaldab täiendavat teavet REMITis sätestatud määratlustele. Juhend on  
koostatud selliselt, et selles ei ole kasutatud õiguslikku terminoloogiat, ega kujuta endast REMITi 
tõlgendust. See avaldatakse läbipaistvuse tagamiseks.  
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2 CEREMPi kasutusjuhend turuosalistele 

2.1 Nõuded süsteemile 
CEREMPi rakenduse kasutamiseks peab arvuti vastama järgmistele nõuetele: 
 

Kuvari minimaalne resolutsioon: 1024x768 
Toetatavad brauserid: 
 

Google Chrome versioon 25 või hilisem 
Internet Explorer versioon 8 või hilisem 
Fire Fox versioon 17 või hilisem 
Safari versioon 5 või hilisem 
Opera versioon 15 või hilisem 
 

2.2 Pöördumine CEREMPi rakenduse poole 

2.2.1 Uus kasutajakonto 

Uue CEREMPi kasutajakonto loomiseks võib NRA nõuda isikult tema isikusamasust tõendavat 
dokumentatsiooni ja tõendeid selle kohta, et ta omab volitusi turuosalise registreerimiseks. 
 
NRA koduleht 
 
Eestis toimub registreerimine Konkurentsiameti kodulehe kaudu, mille URL on järgmine:  
 
https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=7&lang=et_EE 
 
 
 
 
  

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=7&lang=et_EE
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Uue kasutaja registreerimine 
Minge Konkurentsiameti kodulehele. Kui olete klikkinud „Uue kasutaja registreerimine“ suunatakse teid 
edasi kasutaja registreerimisvormi juurde. 
 
Konkurentsiameti koduleht võimaldab teil luua süsteemi poole pöördumiseks uue kasutajakonto: avage 
internetibrauser, trükkige aadressivälja sisse Konkurentsiameti kodulehe (https://www.acer-
remit.eu/ceremp/home?nraShortName=7&lang=et_EE) URL ja klikkige „Sisenen“.  

 

 
Pilt 1 – Konkurentsiameti koduleht (siin: OFGEM) 

 
 Enne registreerimisprotsessi alustamist võite valida manuaalselt pakutavate keelte nimekirjast 

soovitud keele. Vaikimisi on valitud inglise keel. 
 

 
Pilt 2 – Pakutavate keelte nimekiri 

 
 Valige uue CEREMPi konto loomise suvand, selleks klikkige Konkurentsiameti kodulehel „Uue 

kasutaja registreerimine“. 
 
 
 

https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=7&lang=et_EE
https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=7&lang=et_EE
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Pilt 3 – Uue kasutaja registreerimine 

 
 Ekraanile kuvatakse lehekülg, millel on võimalik sisestada organisatsiooni „Volitatud esindaja“ 

andmed. 
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Pilt 4 – Kasutaja vorm 

 
 
 
Olulised märkused: 
 

 Väljade täitmisel jälgige, et kõik kohustuslikud väljad oleksid täidetud. Konto loomise 
jätkamiseks klikkige nuppu „Esitan“. Esitatud andmeid kasutatakse teie isikusamasuse 
kontrollimiseks. 
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 Sellel lehel saab ACER CAPTCHA deblokeerida või blokeerida. Kui see on deblokeeritud, siis on 
väli kohustuslik. 
 

 
 Pärast seda, kui olete oma taotluse esitanud, ilmub ekraanile teade, mis kinnitab, et teie CEREMPi 

konto seisund on „aktiveerimise ootel“. Kui teie taotlus on aktsepteeritud, saadetakse teile 
esitatud meiliaadressile teie uue konto nimetust sisaldav aktiveerimist kinnitav meilisõnum. 
 

 

 
Pilt 5 – Esitamist kinnitav teade 

 

2.2.1.1 Uue kasutaja kinnitusmeili andmed 

Kinnitusmeil, mille Konkurentsiamet teile taotluses esitatud meiliaadressile saadab, sisaldab teie uue 
kasutajakonto nimetust. Konto aktiveerimiseks vajutage kinnitusmeilis linki „aktiveerin konto“.  
 

 
Pilt 6 – Aktiveerimismeil 

 
Oluline märkus: konto aktiveerimiseks peate veenduma, et te ei ole loginud end CEREMPi rakendusse 
teise kasutajakontoga, vastasel juhul kuvatakse teile veateade: 
 

„Vabandame, teil puudub õigus seda lehekülge vaadata. 
Kui olete loginud end CEREMPi rakendusse teise kasutajakontoga, palume teil välja logida ja uuesti 

leheküljele siseneda.“ 
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Pärast saadud aktiveerimislingile klikkimist palutakse teil süsteemi pääsemiseks seadistada oma isiklik 
salasõna: 
 

 
Pilt 7 – Salasõna seadistamine 

 
Pärast seda, kui olete oma salasõna õigesti seadistanud on teie konto aktiveeritud ja ekraanile ilmub 
järgmine teade: 

„Teie kasutajakonto on õigesti aktiveeritud. 
Nüüd on teil võimalik siseneda CEREMPi rakendusse ja alustada turuosaliste registreerimist.“ 

 
Oluline teave:  
 

 teie salasõna peab vastama järgmistele miinimumnõuetele: 
 

 Minimaalne märkide arv: 8 
 Maksimaalne märkide arv: 15 
 Täidetud peab olema kaks järgmisest neljast kriteeriumist: 

o 1 väiketäht 
o 1 suurtäht 
o 1 number 
o 1 kirjavahemärk 

 
 Lisaks sellele kehtivad salasõnale järgmised reeglid: 

 
 Salasõna vahetamisel pole võimalik kasutada ühte viimastest 5 salasõnast 
 Pärast viite ebaõnnestunud sisselogimiskatset blokeeritakse teie kasutajakonto. Te saate 

deblokeerida konto, kui seadistate salasõna funktsiooniga „unustasin salasõna“ uuesti (vt punkti 
2.2.4). 

 Turvalisuse tagamiseks soovitame oma salasõna regulaarselt vahetada. Kui te ei vaheta oma 
salasõna, siis kaotab see 90 päeva möödudes kehtivuse ja teie konto blokeeritakse. Te saate 
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deblokeerida konto, kui seadistate salasõna funktsiooniga „unustasin salasõna“ uuesti (vt punkti 
2.2.4). 

 
CEREMPi süsteemi sisse logimiseks järgige järgmises punktis kirjeldatud juhiseid. 
 

2.2.2 Sisselogimine CEREMPi rakendusse 

CEREMPi rakendusse sisselogimiseks valige CEREMPi kodulehel Login ja sisestage vastavatesse 
väljadesse oma kasutajanimi ja salasõna. Klikkige sisselogimislehel nuppu „Logi sisse“: 
 

 
Pilt 8 – Sisselogimisvorm 

 
 

Nüüd palutakse teil autentimiseks sisestada turvamärk. 
 

 
Pilt 9 – Turvamärgi autentimise vorm  
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Registreerimisel sisestatud meiliaadressile (vt punkt 2.2.1) saadetakse teile süsteemi poolt automaatselt 
genereeritud kehtivat turvamärki sisaldav meilisõnum. 
 

 
Pilt 10 – Turvamärgi autentimise meilisõnum 

 
Sisestage saadud turvamärk (käesolevas näites: NPE5FBB5ABRQ) autentimisvormile ja seejärel klikkige „Kinnitan“. 

 

2.2.3 Väljalogimine CEREMPi rakendusest 

Selleks, et CEREMPi süsteemist välja logida, klikkige lehekülje ülaosas paremal olevat nuppu „Logi välja“: 
 

 
Pilt 11 – Väljalogimise nupp 
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2.2.4 Salasõna ennistamine 

Kui olete oma salasõna unustanud, on teil võimalik see ennistada, kui klikite pildil 8 kujutatud „Unustasin 
salasõna“ lingile. Link „Unustasin salasõna“ suunab kasutaja vormile „Unustasin salasõna“. Sisestage 
oma kasutajanimi ja klikkige „Esitan“. 
 

 
Pilt 12 – Vorm „Unustasin salasõna“ 

 
 

Teile saadetakse meili, mis sisaldab salasõna uuendamiseks vajalikku linki: 
 

 
Pilt 13 – Sõnum salasõna ennistamiseks 
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Pärast seda, kui olete saadetud lingile klikkinud, kuvatakse järgmine lehekülg: 
 

 
Pilt 14 – Salasõna ennistamine 

 
 
 
 
Salasõna ennistamiseks sisestage järgmised andmed: 
 

 Teie kasutajanimi 
 Teie uus salasõna 
 Uus salasõna teist korda, et salasõna kinnitada 
 CAPTCHA (kui ACER on selle deblokeerinud) 

 
Pidage salasõna ennistamisel silmas punktis 2.2.1.1 kirjeldatud salasõna koostamise tava. 
 

2.2.5 Kasutajakonto haldamine 

2.2.5.1 Isikuandmete redigeerimine 

Seda redigeerimissuvandit saavad kasutada kõik kasutajad. See võimaldab vaadata ja muuta isiklikke 
kontaktandmeid, mis konto loomisel on sisestatud. Kui soovite avada oma kasutajakonto detailide 
lehekülge klikkige menüüs: 
„Kasutajaprofiil“ -> „Redigeerin kontot“. 
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Ekraanile kuvatakse järgmine lehekülg: 
 

 
Pilt 15 – Kasutajaprofiili vorm (isikuandmed on peidetud) 

 
 
Muudatuste salvestamiseks klikkige nuppu „Salvestan“. 

2.2.6 Salasõna muutmine 

Salasõna muutmise suvandit saavad kasutada kõik kasutajad. See suvand võimaldab kasutajatel pärast 
süsteemi sisse logimist muuta oma salasõna siis, kui seda vajalikuks peavad, ehkki hea turvaprotokolli 
tava eeldab, et salasõna muudetakse iga 3 kuu järel. 
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Salasõna muutmiseks avage lehekülg „Muudan salasõna“, selleks klikkige menüül „Kasutajaprofiil“ -> 
„Muudan salasõna“. Süsteem palub teil: 
 

 sisestada oma kehtiv salasõna 
 sisestada uus salasõna 
 kinnitada uus salasõna 

 
 

 
Pilt 16 – Salasõna muutmise vorm 

 
 
Pidage salasõna ennistamisel silmas punktis 2.2.1.1 kirjeldatud salasõna koostamise tava. 
 

2.3 Uue turuosalise registreerimine 

2.3.1 Faas 1 

Registreerimise protsessi käigus tuleb teil läbida viis etappi ja täita ACERi registreerimisvormil viis 
nõutavad jaotist.  
 
Turuosaliste puhul, kes registreerivad end enne, kui amet on avaldanud esmakordselt Euroopa registrisse 
kantud turuosaliste loetelu, on registreerimisprotsess jaotatud kaheks faasiks. Esimeses faasis esitavad 
need turuosalised registreerimisvormi jaotistes 1 (turuosalist puudutavad andmed), 2 (turuosalisega 
seotud füüsiliste isikute andmed), 3 (turuosalise lõplikku kontrollijat või lõplikku kasusaajat puudutavad 
andmed) ja 5 (turuosaliste nimel teabe esitamiseks volitatud isikute andmed) küsitava teabe. Teises 
faasis on turuosaline kohustatud esitama registreerimisvormi jaotises 4 (turuosalise ärisuhete struktuuri 
puudutavad andmed) küsitud teabe. See teave tuleb esitada 3 kuu jooksul pärast Euroopa registri 
esmakordset avaldamist.  
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Iga turuosaline, kes registreerib end pärast seda, kui amet on avaldanud esmakordselt Euroopa 
registrisse kantud turuosaliste loetelu, on kohustatud esitama kõigis registreerimisvormi jaotistes 
küsitud teabe, et registreerimisvormi oleks võimalik käsitleda õigesti esitatuks. 
 
Selleks, et mõista registreerimisvormi väljade suuruspiiranguid ja valideermisreegleid, palume vaadata 
Lisa II. 

2.3.1.1 Etapp 1: Turuosaline (Jaotis 1) 

Jaotis 1: Turuosalist puudutavad andmed 
Turuosalise nimel tegutsev isik peab täitma registreerimisvormi 1. jaotises kõik nõutavad väljad. 
 
 

 
Pilt 17 – Jaotis 1: Turuosalist puudutavad andmed 
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Oluline teave: 
Väljade arv ja tüüp sõltub valikust „isiku tüüp“, seepärast kuvatakse vormil täiendavalt vastavad väljad, 
kui valitud isiku tüübiks on „füüsiline isik“ või „juriidiline isik“. 
Kui isiku tüübiks on valitud „füüsiline isik“, tuleb täita järgmised täiendavad väljad: 
 

Sünniaeg Sünnikuupäev (üksnes füüsilised isikud) 
Sünnilinn Sünnilinn (üksnes füüsilised isikud) 

Sünniriik Sünniriik (üksnes füüsilised isikud) 

 
Kui isiku tüübiks on valitud „juriidiline isik“, tuleb täita järgmine täiendav väli: 
 

Õiguslik vorm Turuosalise õiguslik vorm (üksnes juriidilised isikud) 

 
 
Samuti on oluline märkida, et ACER ja Konkurentsiamet  võivad küsida täiendavat informatsiooni, lisades 
selleks 1. jaotisesse täiendavad väljad. Seepärast, sõltuvalt ACERi ja Konkurentsiameti otsustele, võib 
jaotise 1 (ja üksnes jaotise 1) lõpust leida mõningaid täiendavaid kohustuslikke või mittekohustuslikke 
välju. 
Pärast 1. jaotise täitmist klikkige nuppu „Järgmine“ ja siirduge edasi 2. jaotisesse. Kui sisestatud KMKR 
numbri eesliide ei vasta valitud riigile, kuvatakse teile järgmine hüpiksõnum: 
 

 
Pilt 18 – Viga KMKR numbri kontrollimisel 

 
Kui sisestatud KMKR number ei sisaldu Euroopa Komisjoni poolt koostatud KMKR numbrite 
andmebaasis, kuvatakse teile järgmine hüpiksõnum: 
 
 

 
Pilt 19 – Kehtetu KMKR number 

 
Kui sisestatud KMKR number on õige, võite jätkata turvaliselt registreerimist, klikkides „Jätkan“. 
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2.3.1.2 Etapp 2: Seotud isik (Jaotis 2) 

Jaotis 2: Turuosalisega seotud füüsiliste isikute andmed. 
Turuosaline peab sisestama 2. jaotisesse andmed vähemalt kolme seotud isiku kohta: 
 

 Kontaktisik suhtlemisel 
 Kauplemisalaste otsuste eest vastutav isik 
 Tegevusalaste otsuste eest vastutav isik 

 

 
Pilt 20 – Seotud isikud 

 
Klikkides ühele olemasolevatest positsioonidest avaneb kuvaril uus aken, millesse teil tuleb sisestada 
järgmine teave.  
Paremal pool olev kerimisriba võimaldab liikuda täidetavate väljade vahel. 
 

 
 
 
 
 
 

  
Pilt 21 – Seotud isikute andmed 
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Pärast seda, kui olete sisestanud 2. jaotisesse kogu kohustusliku informatsiooni, vajutage 3. jaotisesse 
siirdumiseks nupule „Järgmine“. 

2.3.1.3 Etapp 3: Lõplik kontrollija (Jaotis 3) 

Jaotis 3: Turuosalise lõplikku kontrollijat või lõplikku kasusaajat puudutavad andmed. 
3. jaotisesse saab sisestada ühe või mitme lõpliku kontrollija või lõpliku kasusaaja andmed: 
 
 

 
Pilt 22 – Lõplik kontrollija või kasusaaja 

 
 

TO iga lõpliku kontrollija või kasusaaja kohta tuleb sisestada järgmised andmed. Paremal pool olev 
kerimisriba võimaldab liikuda täidetavate väljade vahel. 
 

 
. 
 
 
 
 

 
  

Pilt 23 – Jaotis 3. Lõpliku kontrollija või kasusaaja andmed 
 

 
Pärast seda, kui olete sisestanud 3. jaotisesse kogu kohustusliku informatsiooni, vajutage 4. jaotisesse 
siirdumiseks nupule „Järgmine“. 
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2.3.1.4 Etapp 4: Ärisuhted (Jaotis 4) 

Jaotis 4: Turuosalise ärisuhete struktuuri puudutavad andmed. 
Registreerimise esimeses faasis on jaotis 4 blokeeritud, kuna turuosalisi pole Euroopa registris veel 
avaldatud. 
 

 
Pilt 24 – Ärisuhted  

 
 
Pärast Euroopa registri avaldamist on teil võimalik lisada andmed ärisuhete kohta teiste turuosalistega 
vastavalt punktis 2.3.2 toodud kirjeldusele. 
Selleks, et suunduda lõplikusse etappi, vajutage nuppu „Järgmine“. 
 

2.3.1.5 Etapp 5: Volitatud isikud (Jaotis 5) 

Jaotis 5: Turuosaliste nimel teabe esitamiseks volitatud isikute andmed. 
Registreerimisprotsessi viimases etapis on teil võimalik sisestada allpool toodud viisil andmed volitatud 
isikute kohta. 
 
 

 
Pilt 25 – Volitatud isikute lisamine 

 
Esitage allpool toodud informatsioon, tehes märke vastavasse märkeruutu: 

 Soovin registreerida teabe esitajana 
 
Juhised selle kohta, kuidas end teabe esitajana registreerida, saadetakse isikule, kes on märgitud 
kontaktisikuna suhtlemisel, kui teabe esitajate registreerimine algab. 
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Kui klikite nuppu „Lisada volitatud isik“, avaneb uus lehekülg, millele sisestatakse volitatud isiku andmed. 
 
 

 
Pilt 26 – Volitatud isikud 

 
 
Täita tuleb järgmised kohustuslikud väljad: 

 Volitatud isiku nimi: märgitakse volitatud isiku äriühing 
 Jõustumise kuupäev 

 
Kui soovite lisada veel volitatud isikuid, klikkige uuesti nuppu Lisada volitatud isik“, vastasel juhul 
klikkige muudatuste salvestamiseks nupule „Järgmine“. Täiendava volitatud isiku lisamiseks korrake 
eespool kirjeldatud toiminguid. 
 

2.3.1.6 Poolelioleva registreerimisvormi salvestamine 

Kui soovite lükata registreerimisprotsessi edasi selle ajani, kuni kogu soovitud teave on olemas, võite 
pärast registreerimisprotsessi iga etapi läbimist salvestada registreerimisvormi poolelioleva versiooni ja 
välja logida. Kui te uuesti sisse logite, saate jätkata poolelioleva registreerimisvormi täitmist   sealt, kus 
enne poolelioleva versiooni salvestamist olite. 

2.3.1.7 Esitamise faas 1 (kinnitusmeil, teatud NRA toimingud, ACERi kood) 

Pärast seda, kui olete täitnud kõik registreerimisvormi nõutavad väljad (1. jaotisel, 2. jaotisel, 3. jaotisel 
ja mittekohustuslikul 5. jaotisel), kuvatakse teile esitatud teabe kokkuvõte ja lehekülje allosas palutakse 
teil kinnitada, et esitatud teave on tõene ja õige. 
 



              Registreerimise kasutusjuhend turuosalistele 

25/50 

 

 
Pilt 27 – Sisestatud andmete kokkuvõte (isikuandmed on peidetud) 

 
 
Tehke märge kinnitamise märgiruutu, seejärel klikkige „Esitan“: pärast registreerimistaotluse esitamist 
teavitatakse EKAd automaatselt uue registreerimistaotluse esitamisest. 
 
NÕUTAV ON NRA KINNITUS 
Kui Konkurentsiamet otsustab iga uut registreerimistaotlust enne selle kinnitamist kontrollida, kuvatakse 
teile pärast registreerimistaotluse esitamist järgmine teade. 
 

 
Pilt 28 – Registreerimistaotlus – Nõutav on Konkurentsiameti kinnitus 
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Lisaks sellele te saate järgmise meiliteate: 
 

 
Pilt 29 – Meiliteade – Nõutav on Konkurentsiameti kinnitus 

 
Pärast registreerimistaotluse kättesaamist võib Konkurentsiamet: 
 

 Registreerimistaotluse aktsepteerida 
 Registreerimistaotluse tagasi lükata 
 Paluda registreerimistaotluse muutmist 

 
Vastavast otsusest teavitatakse teid meili teel.  
Kui Konkurentsiamet soovib andmete muutmist, muudetakse registreerimistaotluse olek taas 
mustandiks ja teil on võimalik seda uuesti redigeerida.  
Kui Konkurentsiamet teie registreerimistaotluse aktsepteerib, saadetakse teile vastselt teostatud 
registreeringu kohta meiliteade TO nimetuse ja ACERi koodiga. 
 
 
NRA KINNITUS POLE NÕUTAV 
Teisalt, kui Konkurentsiamet otsustab kontrolli mitte teostada, aktsepteeritakse teie turuosaline 
automaatselt ning pärast registreerimistaotluse esitamist kuvatakse teile järgmine sõnum: 
 

 
Pilt 30 – Registreerimistaotlus – Konkurentsiameti kinnitus ei ole nõutav 
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Lisaks saadetakse teile vastselt teostatud registreeringu kohta meiliteade TO nimetuse ja ACERi koodiga. 
 

 
Pilt 31 – Meiliteade – KA kinnitus pole nõutav 

 

2.3.2 Faas 2 

Pärast Euroopa registri avaldamist on kõigi turuosaliste ACERi koodid avalikult kättesaadavad. Iga 
turuosaline on kohustatud deklareerima oma ärisuhted teiste turuosalistega. 
 
Selles faasis on kaks võimalikku stsenaariumi: 
 

1. Kui turuosaline on juba registreeritud ja Konkurentsiameti poolt valideeritud, on teil võimalik 
vajadusel 4. jaotist värskendada, selleks tuleb kasutada funktsiooni „TO“ -> „Registreerimisvorm“ 
-> „Ärisuhete struktuuri värskendamine“. 

 
2. Kui turuosaline ei ole registreeritud kohe pärast 3. jaotise täitmise lõpetamist kuvatakse 4. jaotis. 

 
 
Asjaomaseid stsenaariume on kirjeldatud kahes järgmises punktis: 

2.3.2.1 Ärisuhete lisamine 4. jaotisesse juba registreeritud ja valideeritud TO kohta 

Jaotis 4: Turuosalise ärisuhete struktuuri puudutavad andmed 
Siin te võite lisada ühe või mitu ärisuhet, selleks klikkige „Ärisuhte lisamine“. 
 

 
Pilt 32 – Ärisuhte lisamine  
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Pärast seda, kui olete klikkinud nupule „Ärisuhte lisamine“, kuvatakse järgmine lehekülg: 
 

 
Pilt 33 – Ärisuhe 

 
 
 
Sisestada tuleb järgmine teave: 
 

 Deklareeriv TO: kuvatakse selle turuosalise kirjutuskaitstud nimetus, millega on tegemist; 
 Kaasatud TO: valige otsinguvormilt üks turuosaline; 
 Suhte tüüp: valige üks kolmest pakutavast suhte tüübist: 

 Emaettevõtja 
 Kontrollitav ettevõtja 
 Muu seotud ettevõtja 

 Alguskuupäev: märkige ära asjaomase suhte alguse kuupäev 
 Täiendavad märkused (valikuline) 
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Kaasatud TO valimiseks klikkige nupule „Otsing“, pärast mida kuvatakse teile järgmine lehekülg 
 

 
Pilt 34 – Ärisuhete struktuur (isikuandmed on peidetud) 

 
 
Sisestage otsingukriteeriumid ja klikkige „Otsing“. Loetelus kuvatakse Euroopa registris sisalduvad ja 
otsingukriteeriumidele vastavad turuosalised: 
 

 
Pilt 35 – Turuosaliste nimekiri (isikuandmed on peidetud) 
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Valige üks TO ja seejärel klikkige „Valin selle ACERi koodi“. Valitud TO nimetus kuvatakse vastavas 
turuosaliste väljas. 
Uue ärisuhte lisamiseks klikkige „Salvestan“. 
 
 
Pärast seda, kui olete klikkinud nupule „Salvestan“ lisatakse ärisuhe TO registreerimisvormile.  
 
NÕUTAV ON NRA KINNITUS 
Kui Konkurentsiamet otsustab iga uut värskendust enne selle kinnitamist kontrollida, kuvatakse teile 
pärast värskendustaotluse esitamist järgmine teade. 
 

 
Pilt 36 – Värskendustaotlus – Nõutav on KA kinnitus 

 
Pärast värskendustaotluse kättesaamist võib Konkurentsiamet: 
 

 Värskendustaotluse aktsepteerida 
 Värskendustaotluse tagasi lükata 

 
Vastavast otsusest teavitatakse teid meili teel. 
 
 
NRA KINNITUS POLE NÕUTAV 
Teisalt, kui Konkurentsiamet otsustab kontrolli mitte teostada, värskendatakse teie turuosaline 
automaatselt ning pärast värskendustaotluse esitamist kuvatakse teile järgmine sõnum: 
 

 
Pilt 37 – Värskendustaotlus – Konkurentsiameti kinnitus ei ole nõutav 
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Lisaks sellele te saate järgmise meiliteate: 
 

 
Pilt 38 – Meiliteade – Konkurentsiameti kinnitus pole nõutav 

 
 
 
Mõlemal juhul viiakse 4. jaotis kirjutuskaitstud olekusse kaasatud TO otsust ootama. 
 
 
Pärast ärisuhte lisamist saadetakse e-postiga teavitus: 
 

 Deklareerinud turuosalise NRAle 
 Deklareerinud turuosalise TO kasutajale 
 Kaasatud turuosalise TO kasutajale 
 Deklareerinud turuosalisega seotud TO kasutajatele 
 Kaasatud turuosalisega seotud TO kasutajatele 
 Deklareerinud turuosalise sidepidamiseks nimetatud kontaktisikule 
 Kaasatud turuosalise sidepidamiseks nimetatud kontaktisikule 

  

2.3.2.2 Ärisuhte lisamine uue turuosalise registreerimisel 

Jaotis 4: Turuosalise ärisuhete struktuuri puudutavad andmed 
Pärast seda, kui olete lõpetanud 3. jaotise täitmise ja klikkinud nupule „Järgmine“, kuvatakse allpool 
kujutatud lehekülg. 
 

 

 
Pilt 39 – Ärisuhte lisamine  
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Kui olete klikkinud nupule „Ärisuhte lisamine“, kuvatakse järgmine lehekülg: 
 
 

 
Pilt 40 – Ärisuhet puudutava informatsiooni lisamine (isikuandmed on peidetud) 

 
 

Sisestada tuleb järgmine teave: 
 

 Deklareeriv TO: kuvatakse selle turuosalise kirjutuskaitstud nimetus, millega on tegemist; 
 Kaasatud TO: valige otsinguvormilt üks TO; 
 Suhte tüüp: valige üks kolmest pakutavast suhte tüübist: 

 Emaettevõtja 
 Kontrollitav ettevõtja 
 Muu seotud ettevõtja 

 Alguskuupäev: märkige ära asjaomase suhte alguse kuupäev 
 Täiendavad märkused (valikuline) 
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Kaasatud TO valimiseks klikkige nupule „Otsing“, pärast mida kuvatakse teile järgmine lehekülg 

 
Pilt 41 – Kaasatud TO valimine 

 
 
Sisestage oma otsingukriteeriumid ja klikkige nuppu „Otsing“. Ekraanil kuvatakse Euroopa registris 
sisalduvad ja otsingukriteeriumidele vastavad turuosalised: 
 

 
Pilt 42 – Turuosaliste nimekiri (isikuandmed on peidetud) 

 
 
 

Valige üks TO ja seejärel klikkige „Valin selle ACERi koodi“. Valitud TO nimetus kuvatakse vastavas 
turuosaliste väljas.  
Pärast seda, kui olete klikkinud nupule „Salvestan“ lisatakse ärisuhe TO registreerimisvormile.  
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Lõplikusse etappi siirdumiseks klikkige nuppu „Järgmine“ (Jaotis 5: Turuosaliste nimel teabe esitamiseks 
volitatud isikute andmed. Vt 2.3.1.5 ). 
Uue turuosalise registreerimise lõpetamiseks tuleb klikkida 5. jaotise leheküljel nuppu „Esitan“. Nüüd 
kuvatakse teile esitatud informatsiooni kokkuvõte ja lehekülje allosas palutakse kinnitada, et esitatud 
teave on tõene ja õige. 

 
Pilt 43 – Sisestatud andmete kokkuvõte (isikuandmed on peidetud) 

 
 
Tehke märge kinnitamise märgiruutu, seejärel klikkige „Esitan“: pärast registreerimistaotluse esitamist 
teavitatakse Konkurentsiametit  automaatselt uue registreerimistaotluse esitamisest. 
 
 
NÕUTAV ON NRA KINNITUS 
Kui Konkurentsiamet otsustab iga uut registreerimistaotlust enne selle kinnitamist kontrollida, kuvatakse 
teile pärast registreerimistaotluse esitamist järgmine teade. 
 

 
Pilt 44 – Registreerimistaotlus – Nõutav on Konkurentsiameti kinnitus 
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Lisaks sellele te saate järgmise meiliteate: 
 

 
Pilt 45 – Meiliteade – Nõutav on Konkurentsiameti kinnitus 

Pärast registreerimistaotluse kättesaamist võib ECA: 
 

 Registreerimistaotluse aktsepteerida 
 Registreerimistaotluse tagasi lükata 
 Paluda registreerimistaotluse muutmist 

 
Vastavast otsusest teavitatakse teid meili teel. 
Kui Konkurentsiamet soovib andmete muutmist, muudetakse registreerimistaotluse olek taas 
mustandiks ja teil on võimalik seda uuesti  muuta.Kui Konkurentsiamet teie registreerimistaotluse 
aktsepteerib, saadetakse teile vastselt teostatud registreeringu kohta meiliteade TO nimetuse ja ACERi 
koodiga. 
 
 
NRA KINNITUS POLE NÕUTAV 
Teisalt, kui Konkurentsiamet on otsustanud kontrolli mitte teostada, aktsepteeritakse teie turuosaline 
automaatselt ning pärast registreerimistaotluse esitamist kuvatakse teile järgmine sõnum: 
 

 
Pilt 46 – Registreerimistaotlus – Konkurentsiameti kinnitus ei ole nõutav 
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Lisaks saadetakse teile vastselt teostatud registreeringu kohta meiliteade TO nimetuse ja ACERi koodiga. 
 

 
Pilt 47 – Meiliteade – Konkurentsiameti kinnitus pole nõutav 

 

2.4 Täiendavate turuosaliste registreerimine 
Täiendavat turuosalist on võimalik registreerida igal ajal, selleks tuleb alustada uut 
registreerimisprotsessi. Uue registreerimisprotsessi alustamiseks klikkige nuppu „Registreerin uue TO“, 
mille leiate navigeerimisriba ülaosas. 
 
Kui te registreerite pärast CEREMPi rakendusse sisenemist mitu turuosalist, esitatakse teile valimiseks 
loetelu olemasolevatest turuosalistest: 
 

 
Pilt 48 – Turuosalise valimine 

 
 

Klikkige ühele vasakul asuvale raadionupule ja vajutage turuosalise registreerimise jätkamiseks nupule 
„Kinnitan“. 
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2.5 Seostamine juba registreeritud turuosalisega 

2.5.1 Kuidas seostada end juba registreeritud turuosalisega? 

Teil on võimalik igal ajal taotleda enda liitmist ühe või mitme juba registreeritud turuosalisega 
Konkurentsiameti (nõusoleku?) alusel. Selle funktsiooni kasutamiseks peab vähemalt üks turuosaline 
olema avaldatud riiklikus registris. Kui klikite navigeerimisriba menüüs „Seostamine“ -> „Uus seostamine 
TOga“ (Pilt 49), kuvatakse Pildil 50 kujutatud otsinguvormi leht. 
 

 
Pilt 49 – Uus seostamine TOga 

 
 
 
 

 
Pilt 50 – Seostatav turuosaline 

 
 
Sisestage oma otsingukriteeriumid ja klikkige „Otsing“. 
Valige kuvatavast nimekirjast TOd, kellega soovite end seostada, ja vajutage oma seostumistaotluse 
registreerimiseks nuppu „Saadan taotluse“. 
 
Konkurentsiamet võib võtta vastu otsuse, kas: 

 Kontrollida iga seostamistaotlust enne selle kinnitamist. Sellisel juhul informeeritakse 
Konkurentsiametit automaatselt uute seostamistaotluste esitamisest. Ekraanile kuvatakse 
järgmine sõnum: 

 
„Teie seostamistaotlus on edastatud NRAle. 

Pärast hindamisprotsessi lõppemist saadetakse teile meiliteade. Pidage silmas, et teiega juba seostatud 
turuosalised või turuosalised, kellega seostamist te olete juba taotlenud, jäetakse tähelepanuta.“ 
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 Või paluda, et uue seostamistaotluse kinnitaksid kõik teised TOga seotud kasutajad. Sel juhul 
kuvatakse ekraanile järgmine sõnum: 
 

„Teie seostamistaotlus on edastatud kõigile TOga juba seotud kasutajatele. Pärast hindamisprotsessi 
lõppemist saadetakse teile meiliteade. Pidage silmas, et teiega juba seostatud turuosalised või 

turuosalised, kellega seostamist te olete juba taotlenud, jäetakse tähelepanuta.“ 
 

Kui kas ACER või asjaomane TO kasutaja teie seostamistaotluse aktsepteerib, on teil pärast CEREMPi 
rakendusse sisse logimist võimalik asjaomast turuosalist valida. 

2.5.2 Kuidas hinnata teiste kasutajate poolt esitatud seostamistaotlust? 

NÕUTAV ON NRA KINNITUS 
Kui Konkurentsiamet otsustab iga seostamistaotlust enne selle kinnitamist kontrollida, ja kui taotlus 
enda seostamiseks ühe või mitme teie turuosalisega on aktsepteeritud, võite teie saada meiliteate, 
millega teid teavitatakse, et teie turuosalisega on seostanud end mõni teine kasutaja. See meiliteade 
näeb välja järgmine. 
 

 
Pilt 51 – Meiliteade – Nõutav on NRA kinnitus 

 
 
NRA KINNITUS POLE NÕUTAV 
Kui Konkurentsiamet otsustab, et seostamistaotluse peavad kinnitama kasutajad, võite teie saada mis 
tahes ajal teate teiste kasutajate poolt esitatud seostamistaotluste kohta, kes soovivad end teie 
turuosalisega seostada. 
 
Pärast seda, kui olete saanud meili teel taotlust puudutava teate, võite vaadata ootel olevate 
seostamistaotluste nimekirja; selleks valige kodulehel asjaomane turuosaline ja seejärel klikkige 
menüüst „Seostamine“ -> „Seostamistaotlus“. 
 

 
Pilt 52 – Seostamistaotluse valimine  
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ootel oleva seostamistaotluse korral kuvatakse teile järgmine lehekülg: 
 

 
Pilt 53 – Ootel seostamistaotlused (isikuandmed on peidetud) 

 
 

Kui valite seostamistaotluse, kuvatakse teile seostamisandmetega lehekülg: 
 

 
Pilt 54 – Ootel seostamistaotluse andmed 

 
 
 Seejärel on teil võimalik seostamistaotlus kas aktsepteerida või tagasi lükata, selleks vajutage vastavale 
nupule. 
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2.6 Muud funktsioonid 

2.6.1 Turuosalise andmete vaatamine, värskendamine või muutmine 

Teil on võimalik igal ajal vaadata ja redigeerida kõigis viies jaotises TO registreerimisvormi andmeid, 
selleks klikkige ühel järgmistest menüüelemendil: 
 

 „TO“ -> „Registreerimisvorm“ -> „Turuosalise värskendamine“ (Jaotis 1) 
 „TO“ -> „Registreerimisvorm“ -> „Seotud isiku värskendamine“ (Jaotis 2) 
 „TO“ -> „Registreerimisvorm“ -> „Lõpliku kontrollija värskendamine“ (Jaotis 3) 
 „TO“ -> „Registreerimisvorm“ -> „Ärisuhete värskendamine“ (Jaotis 4) 
 „TO“ -> „Registreerimisvorm“ -> „Volitatud isiku värskendamine“ (Jaotis 5) 

 
Sõltuvalt Konkurentsiameti poolt tehtud valikust võib iga värskendus nõuda selle aktsepteerimist.  
 
 
 
NÕUTAV ON NRA KINNITUS 
Kui Konkurentsiamet otsustab iga uut värskendust enne selle kinnitamist kontrollida, kuvatakse teile 
pärast värskendustaotluse esitamist järgmine teade. 
 

 
Pilt 55 – Värskendustaotlus – Nõutav on NRA kinnitus 

 
Pärast värskendustaotluse kättesaamist võib Konkurentsiamet: 
 

 Värskendustaotluse aktsepteerida 
 Värskendustaotluse tagasi lükata 

 
Vastavast otsusest teavitatakse teid meili teel. 
 
 
NRA KINNITUS POLE NÕUTAV 
Teisalt, kui Konkurentsiamet otsustab kontrolli mitte teostada, värskendatakse teie turuosaline 
automaatselt ning pärast värskendustaotluse esitamist kuvatakse teile järgmine sõnum: 
 

 
Pilt 56 – Värskendustaotlus – Konkurentsiameti kinnitus ei ole nõutav 
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Lisaks sellele te saate järgmise meiliteate: 
 

 
Pilt 57 – Meiliteade – Konkurentsiameti kinnitus pole nõutav 

 

2.6.2 Liikmesriigi muutmine 

 
Registreeritud TO tuleb registreerida teist korda, kui TO peakontor viiakse üle teise liikmesriiki. Sellisel 
juhul võite taotleda TO liikmesriigi muutmist, klikkides menüüs „TO“ -> „Liikmesriigi muutmine“; taotluse 
täitmiseks tuleb: 
 

 Valida uus NRA (st uus liikmesriik) 
 Sisestada põhjus 
 Lõpuks laadida üles manus 

 

 
Pilt 58 – Liikmesriigi muutmise vorm 

 
Liikmesriigi muutmise taotluse saamisel võib praegune NRA: 
 

 Taotluse aktsepteerida 
 Taotluse tagasi lükata 
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Taotluse aktsepteerimisel lõpetatakse senine TO (ACERi kood tühistatakse) senises liikmesriigis, pärast 
mida tuleb turuosaline uuesti uues NRAs registreerida (uue ACERi koodiga). 
Pärast seda, kui olete taotlenud TO liikmesriigi muutmist, saadetakse teile meil, mis sisaldab andmeid 
selle kohta, kuidas TO uues NRAs registreerida. 
 

 Te peate täitma uue kasutaja registreerimisvormi uues NRAs. 
 Kui uus NRA teie kasutaja registreeringu aktsepteerib, on teil võimalik pääseda ligi TOga seotud 

taotlusvormi mustandile uue liikmesriigi jaoks. 

2.6.3 Turuosalise kustutamine 

Teil on võimalik registreeritud turuosalist kustutada (või lõpetada) (nt äriühingu lõpetamise, ühinemise 
vms tõttu), selleks tuleb klikkida menüüs „TO“ -> „Lõpetamine“. 
 
Lõpetamistaotluse täitmisel tuleb esitada järgmine teave: 
 

 Lõpetamise põhjus 
 Lõpetamise väidet tõendav dokument (mittekohustuslik) 

 

 
Pilt 59 – Lõpetamise vorm 

 
 
Pärast lõpetamistaotluse kättesaamist võib Konkurentsiamet: 
 

 Lõpetistaotluse aktsepteerida 
 Lõpetistaotluse tagasi lükata 

 
Mõlemal juhul teavitatakse teid tehtud otsusest. 
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2.6.4 Ajalooliste muudatuste vaatamine 

 
Kui valite menüüst „TO“ -> „Ajaloolised andmed“, avaneb teile vorm, millest teil on võimalik valida vastav 
turuosaline. Pärast TO valimist on võimalik vaadata ajaloolisi logiandmeid muudatuste kohta, mis on 
turuosalise registreeringus tehtud, andmed kuvatakse Pildil 60 näidatud vormis. 
 
 

 
Pilt 60 – TO ajalugu 

 
 
 
 

 

Kogu loetelu saab Exceli faili vormis alla laadida. 
Kui klikite objektide nimekirjas ühele reale, on teil võimalik vaadata TO andmeid, mis kehtisid antud 
muudatuse kuupäeval. 
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2.6.5 Parandustaotlus 

 
Konkurentsiamet võib paluda teil mis tahes ajal turuosalise registriandmeid muuta; sellisel juhul 
teavitatakse teid sellest meili teel; kui olete valinud olemasolevate TOde loetelust asjaomase turuosalise 
(kui teie kontoga on seotud mitu TOd), kuvatakse ekraanile hüpikaken: 
 

 
Pilt 61 – Teavituslehekülg 

 
 
Konkurentsiameti poolt saadetud parandustaotluse avamiseks klikkige nupule „Detailid“. 
Ekraanile kuvatakse järgmine lehekülg: 
 

 
Pilt 62 – Teadete loetelu 
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Teadete kaardi avamiseks tuleb klikkida tabeli vastavale reale; selle tulemisel avaneb Konkurentsiameti  
nõutavate paranduste loetelu: 
 

 
Pilt 63 – Teate andmed 

 
Parandustaotluse täitmiseks tuleb klikkida nuppu „Parandan“. 
Ekraanile kuvatakse iga TO registreerimisvormi jagu (1, 2, 3, 4 ja 5) ning teil on võimalik parandada vormis 
sisalduvat teavet vastavalt Konkurentsiametilt saadud taotlusele. 
Piltidel 64 ja 65 on kujutatud TO registreerimisvormis vastavalt 1. jaotises ja 2. jaotises tehtud parandusi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilt 64 – Jaotis 1. Parandustaotlus 
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Pilt 65 – Jaotis 3. Parandustaotlused 

 
 
Pärast paranduste tegemist kohaldatakse järgmist protseduuri: 
 

 Kui Konkurentsiamet on otsustanud parandusi kontrollida, siis ta kas aktsepteerib parandused 
või lükkab need tagasi 

 kui Konkurentsiamet on otsustanud parandusi mitte kontrollida, värskendatakse 
registreerimisvorm automaatselt. 
 

 

2.7 Muu oluline teave 

2.7.1 Õigusliku vastutuse välistamine ja küpsiseid puudutava vastutuse välistamine 

ÕIGUSLIKU VASTUTUSE VÄLISTAMINE 
Iga CEREMPi veebilehekülje alaosas (jaluses) on link „Õigusliku vastutuse välistamine“. 
 

 
Pilt 66 – Link õiguslikku vastutust välistavatele sätetele. Käesoleval juhul kuulub jalus ACERile. 

 
Kui te sellele lingile klikite, suunatakse teid edasi veebilehele, mis sisaldab õiguslikku vastutust 
välistavaid sätteid, autoriõiguse teadet ja isikuandmete kaitset puudutavaid reegleid. 

 



              Registreerimise kasutusjuhend turuosalistele 

47/50 

 

 
KÜPSISEID PUUDUTAVA VASTUTUSE VÄLISTAMINE 
Parema sirvimiskogemuse tagamiseks kasutab CEREMP küpsiseid. Pärast seda, kui olete end 
CEREMPi rakendusse sisse loginud, kuvatakse teile vastav hoiatav teade.  
 

 
Pilt 67 – Teade küpsiste kasutamise kohta  

 
Kui klikite nupule „Nõustun“, kaob teade kuvarilt. Kui klikite linki „Kuidas me küpsiseid kasutame 
ja kuidas te saate sätteid muuta“, siis suunatakse teid leheküljele, mis sisaldab teavet selle kohta, 
mis on küpsised, miks neid kasutatakse ja kuidas CEREMP neid kasutab. 

 

2.7.2 Oluline teave „Tagasi“ nuppude kasutamise kohta 

HTTP protokoll ei luba kasutada tagastusnuppe, mida pakuvad brauserid ja klaviatuurid, ilma taotluse või 
vormis sisaldava teabe taasedastamiseta; seepärast ei ole soovitatav neid nuppe kasutada. CEREMPi 
rakendusse kuulvad tagastusnupud aga on mõeldud CEREMPi kasutamiseks ning seetõttu soovitame 
neid kasutada eelmisele lehele naasmiseks. 
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3 Mõisted „lõplik kontrollija“, „tegevusalaste otsuste eest vastutav 
isik“, „kauplemisalaste otsuste eest vastutav isik“ ja „kontaktisik 
sidepidamiseks“ 

3.1 Lõplik kontrollija  
 
Registreerimise mõttes on lõplik kontrollija kas juriidiline või füüsiline isik, kes omab olulist mõju 
turuosalise juhtimisele, kas kontrolliva osaluse või hääleõiguse tõttu turuosalises või selle emaettevõtjas, 
sõltumata selles, kas kontrolli teostatakse vahetult või koos teiste äriühingutega3. Täpsemalt, amet 
käsitleb juriidilist või füüsilist isikut turuosalise lõpliku kontrollijana, kui: 
 

- Isikule kuulub 10% või suurem kapitaliosalus turuosalises või selle emaettevõtjas; 
 

- Isikul on võimalik avaldada olulist mõju turuosalise juhtimisele kas tänu kontrollivale osalusele 
turuosalises või selle emaettevõtjas; 

 
- Isikul on õigus kontrollida või teostada kontrolli 10% või suurema hääleõiguse üle turuosalises 

või selle emaettevõtjas; 
 

- Isikul on võimalik avaldada olulist mõju turuosalise juhtimisele tänu oma hääleõigusele 
turuosalises või selle emaettevõtjas; 

 
Selline lõplik kontrollija ei pruugi olla REMITi mõttes turuosaline ning lõplik kontrollija ei saa olla teise 
äriühingu tütarühing või filiaal. Lõplikuks kontrollijaks võib olla ka kohalik omavalitsus või riik. 
 
Kui turuosalise A klassi kuuluvate aktsiate kasusaavateks omanikeks on füüsilised isikud, on 
ebatõenäoline, et turuosalisel on lõplik kontrollija, ning seetõttu on äriühing ise oma lõplikuks 
kontrollijaks. 

3.2 Tegevusalaste otsuste eest vastutav isik, kauplemisalaste otsuste eest vastutav isik ja kontaktisik 
sidepidamiseks 

 
REMITi järgi registreeritavad turuosalised peavad esitama andmed järgmiste füüsiliste isikute kohta oma 
organisatsioonis:  
 
Kauplemisalaste otsuste eest vastutav isik: füüsiline isik, kes kuulub turuosalise tippjuhtkonda ja 
vastutab turuosalise kauplemistegevuse eest.  
 
Tegevusalaste otsuste eest vastutav isik: füüsiline isik, kes kuulub turuosalise tippjuhtkonda ja vastutab 
turuosalise tegevuse eest, nt elektritootmise juht või tootmisjuht. 
                                                      
3 Väljaanded „OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, 2008” (OECD välismaiste 
otseinvesteeringute statistika standardid) ja „OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, 2005”. 
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Kontaktisik sidepidamiseks: füüsiline isik, kes tegutseb igapäevaselt suhetes ACERi ja/või 
Konkurentsiametiga turuosalise kontaktisikuna REMITiga seotud küsimuses. Näiteks võib selleks olla 
haldus- või järelevalveosakonna vastav töötaja. 
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Lisa I: Esitähtlühendite nimekiri 
 
 

Esitähtlühend: Definitsioon 

ACER 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators, (Energeetikasektori 
reguleerivate asutuste koostööamet)  

CEREMP 
Centralised European Register of Energy Market Participants (module of 
the Agency’s REMIT Information System, ARIS) (Euroopa energiaturu 
osaliste keskregister, ameti REMIT infosüsteemi moodul, ARIS) 

TO Turuosaline 

NRA National Regulatory Authority (Riiklik pädev reguleeriv asutus) 

REMIT 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1227/2011, 25. 
oktoober 2011, energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse 
kohta 

CAPTCHA  
CAPTCHA (Robotilõks) (Completely Automated Public Turing test to 
tell Computers and Humans Apart) 

 


