
AM\713546ET.doc PE404.393v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2007/0195(COD)

17.3.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
89–225

Raporti projekt
Eluned Morgan
(PE402.516v01-00)

Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))



PE404.393v01-00 2/106 AM\713546ET.doc
Freelance-tõlge

ET

AM_Com_LegReport



AM\713546ET.doc 3/106 PE404.393v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Direktiivi 2003/54/EÜ rakendamise 
kogemus näitab elektrienergia siseturu 
soodsat mõju, mis väljendub 
tulemuslikkuse tõusus, hinnaalandustes, 
kõrgemates teenindusstandardites ja 
suuremas konkurentsivõimes. Siiski 
eksisteerib olulisi puudusi ja turu 
toimimise parandamise võimalusi ning 
eriti on vaja konkreetseid sätteid, et 
kindlustada elektritootmises võrdne 
mänguruum, eelkõige kõikide lühi- ja 
pikaajaliste keskkonnakulude hinna sisse 
arvestamisega, ja et vähendada turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamise ja 
turuvallutusliku käitumise riske, tagades 
mittediskrimineerivad edastamise ja 
jaotamise tariifid ning juurdepääsu 
võrkudele tariifide avaldamise teel enne 
nende jõustumist, väikeste ja kaitsetumate 
tarbijate õiguste kaitse ja elektritootmise 
energiaallikaid käsitleva teabe avaldamise 
võimaluse korral koos allikaviidetega, 
andes teavet nende keskkonnamõju kohta.

Or. en

Selgitus

Lisab uuesti direktiivi 2003/54 olulise põhjenduse 2. Turul püsivad moonutused, kui 
elektritootmisega seonduvaid keskkonnakulusid ei arvestata hinna sisse. Kuna 
saastekvootidega kauplemise süsteemi kaudu püütakse CO2 heite maksumust hinna sisse 
arvata sertifikaatide enampakkumise teel, tuleks samal ajal teha algatust teiste 
keskkonnakulude energiahinna sisse arvamiseks. Komisjon peaks alustama selliste 
turumoonutuste järelevalvet.
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Muudatusettepanek 90
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Elektrituru üldine ühtlustamine 
põhjustab eri riikides tasakaalustamata 
hinnamõjusid.

Or. en

Selgitus

Riikides, kus elekter on odav, vähendab kalli elektrihinnaga riikidest tulenev nõudlus tarneid 
seoses elektriekspordiga ja vähenenud tarne tõstab hindu, mida tarbijad peavad maksma. 
Sellepärast on ühtlustamisel ka negatiivsed mõjud turgudele ning ka seda tuleks arvesse võtta.

Muudatusettepanek 91
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Ühtlustamise mõjusid tuleb hoolikalt 
uurida piirhinna alusel kehtestatud 
hulgihindadest ning saastekvootidega 
kauplemise süsteemis teenitavast kasumist 
hüdro- ja tuumaenergiatootjatele tingitud 
tasakaalutute tagajärgede tõttu.

Or. en

Selgitus

Hinnakujundusmehhanism tekitab Euroopa ühtlustatud elektriturul juhuslikku kasumit 
ettevõtjatele, kes toodavad hüdro- ja tuumaenergiat ning kellel ei ole saastekvootidega 
kauplemise õigusi vaja. Täna põhineb hulgihind elektribörsidel kasumi põhjal kehtestatud 
hinnal ja see määratakse kindlaks suurimate tootmiskulude ja saastekvootidega kauplemise 
õiguse hinna põhjal, isegi kui tootja neid ei vaja. Hinnasüsteem tuleb välja arendada selliselt, 
et elektribörsidel rakendatavas hulgihinnas võetaks arvesse tootmiskulude erinevusi.
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Muudatusettepanek 92
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) võimalik tagada ühelegi ühenduse 
äriühingule õigust müüa kõikides 
liikmesriikides elektrienergiat võrdsetel 
tingimustel ilma diskrimineerimise ja 
ebasoodsate teguriteta. Seni puudub 
eelkõige mittediskrimineeriv võrgule 
juurdepääs ja kõigis liikmesriikides 
võrdselt tõhusa tasemega ametlik 
järelevalve, kuna olemasolev 
õigusraamistik ei ole piisav.

(3) Võimalik tagada kõikide liikmesriikide 
kõikidele äriühingutele õigust müüa 
kõikides liikmesriikides gaasi võrdsetel 
tingimustel ilma diskrimineerimise ja 
ebasoodsate teguriteta. Seni puudub 
eelkõige mittediskrimineeriv võrgule 
juurdepääs ja kõigis liikmesriikides 
võrdselt tõhusa tasemega ametlik 
järelevalve, kuna olemasolev 
õigusraamistik ei ole piisav.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus jätab mulje, et komisjoni käsitletavad konkurentsiprobleemid 
esinevad kõikides liikmesriikides kogu ELis.

Muudatusettepanek 93
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Elektrivarustuse kindlus on olulise 
tähtsusega Euroopa ühiskonna arengu 
jaoks ja jätkusuutliku kliimamuutuste 
alase poliitika elluviimiseks ning 
konkurentsivõime edendamiseks siseturul. 
Selleks tuleks rohkem arendada 
piiriüleseid võrkude vastastikuseid 
ühendamisi kõikide energiaallikate 
tarnimise/varustamise kindlustamiseks 
võimalikult madalama hinnaga nii 
tarbijatele kui ka tööstusele Euroopa 
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Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Omandisuhete eraldamine 
elektritootmis- ja -varustusettevõtjate ning 
põhivõrkude omanike vahel on Euroopas 
uue taastuvenergia rajamiseks peamine.

Or. es

Muudatusettepanek 95
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Toimiv elektrienergia siseturg peaks 
andma tootjatele vajalikud stiimulid 
uutesse elektritoomisvahenditesse 
investeerimiseks ja tarbijatele asjakohased 
meetmed tõhusama energiakasutuse 
edendamiseks; selle eeltingimuseks on 
energia varustuskindlus.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Arvestades, et taastuvad 
energiaallikad on kestvad energiaallikad, 
et on esmatähtis arendada välja Euroopa 
Liidu tasandil elektrivõrkude vastastikuse 
ühendamise võimsus, pöörates erilist 
tähelepanu kõige eraldatumatele riikidele 
ja piirkondadele liidu energiaturul, et 
anda liikmesriikidele 2020. aastaks 20 % 
taastuvenergia eesmärgi saavutamiseks 
vajalikud vahendid.

Or. es

Selgitus

Vastastikuse ühendamise protsendimäära ja taastuvenergia tootmisvõimsuse vaheline seos on 
20 % taastuvenergia osakaalu eesmärgi saavutamiseks väga tähtis.

Muudatusettepanek 97
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Siseturul tuleks suurendada 
piiriülest elektrikaubandust ja -voogu, et 
tagada olemasoleva energiatootmise 
parim kasutamine ja võimalikult madalad 
hinnad. Samal ajal ei tohi see 
liikmesriikidele ja tootjatele olla 
vabanduseks mitte investeerida uude ja 
kaasaegsesse elektritootmise 
tehnoloogiasse. Liikmesriigid, kes 
otsustavad seaduse või poliitiliste otsuste 
kohaselt vähendada CO2 heiteta 
elektritootmist, peaksid tootma samas 
koguses energiat taastuvatest 
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energiaallikatest ja selgitama, kuidas nad 
selle eesmärgi saavutavad.

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et jätkuks CO2 heiteta elektritootmisse investeerimise stimuleerimine, 
kindlustamaks energiavarustusega seotud nõudlus.

Muudatusettepanek 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni 10. jaanuari 1007. aasta 
teatises „Euroopa energiapoliitika” 
rõhutati, et oluline on viia lõpule 
elektrienergia siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse elektriettevõtjatele. Energia 
siseturu teatisest ja konkurentsi 
sektoriuuringu lõpparuandest nähtus, et 
olemasolevad eeskirjad ja meetmed ei 
moodusta hästi toimiva siseturu 
saavutamiseks vajalikku raamistikku.

(4) Komisjoni 10. jaanuari 1007. aasta 
teatises „Euroopa energiapoliitika” 
rõhutati, et oluline on viia lõpule 
elektrienergia siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse elektriettevõtjatele. Energia 
siseturu teatisest nähtus, et olemasolevad 
eeskirjad ja meetmed ei moodusta hästi 
toimiva siseturu saavutamiseks vajalikku 
raamistikku. Pealegi ei leidunud 
konkurentsi sektoriuuringu lõpparuandes 
ega elektrienergia siseturu õigusaktide 
kolmanda paketi jaoks teostatud mõju 
hindamises veenvaid tõendeid, mis 
võimaldaksid kindlaks määrata parima 
või ühtse vahendi siseturu toimimise 
parandamiseks.

Or. fr

Selgitus

Konkurentsi sektoriuuringu lõpparuanne sai tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonis esitamisel terava kriitika osaliseks, eelkõige selles toodud väga 
vaieldavate statistiliste seoste, paljude ebatäielike ja viiteallikateta andmete tõttu. Kuna selles 
anti vaid osaline ülevaade Euroopa elektrivõrkude tegelikust toimimisest, ei võimaldanud see 
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kindlaks määrata ühtset vahendit elektrienergia siseturu toimimise parandamiseks.

Muudatusettepanek 99
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid ja riiklikud
reguleerivad asutused peaksid selleks, et 
kindlustada konkurentsi ja võimalikult 
madala hinnaga elektrivarustust, vältides 
samas, et turul domineerivad suured 
osalised, lihtsustama uute eri 
energiaallikate pakkujate, samuti uute 
elektritootjate piiriülest juurdepääsu 
turule.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega turud, ning 
tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule.

Muudatusettepanek 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevusest 
tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte 
üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, 
vaid vertikaalselt integreeritud
äriühingutel puudub ka stiimul oma 
võrkudesse piisavalt investeerida.

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevusest 
tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte 
üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, 
vaid äriühingutel puudub ka stiimul oma 
võrkudesse piisavalt investeerida. Nende 
investeeringute motivatsiooniks on 
peamiselt ettevõtja saadav tasu. Väikese 
tasu kehtestamisega põhjustab riigi 
reguleeriv asutus investeeringute 
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vähenemise. Seevastu õiglase ja 
proportsionaalse tasu kehtestamisega, 
mille puhul tulud katavad nende 
investeeringute maksumuse ja tasuvuse, 
põhjustab ta automaatselt investeeringute 
kasvu, olenemata sellest, kas 
põhivõrguettevõtja kuulub integreeritud 
ettevõtjate rühma või mitte. Seega seisneb 
investeeringute esmane ja suurim määrav 
tegur hinnakujunduse reguleerimises ja 
riiklike reguleerivate asutuste rollis ning 
volitustes, mida on tarbijate kasuks 
siseturu väljakujundamiseks soovitav 
tugevdada.

Or. fr

Selgitus

Ettevõtte omandistruktuur ei ole investeeringute suhtes määrav tegur, sest investeeringuid 
võimaldab investeeringumaksumuse katmine ja tasuvus. Omandisuhete eraldamine ei lahenda 
igasuguse monopoliga kaasnevat probleemi, millega kaasneb oht, et seda olukorda 
kasutatakse ära monopoli tulude suurendamiseks. See oht esineb olenemata 
omandistruktuurist, olgu see siis vertikaalselt integreeritud või muu ettevõtja.

Muudatusettepanek 101
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole 
tegelikkuses viinud põhivõrguettevõtjate 
[varem: edastusvõrgu haldur] eraldamiseni. 
Brüsselis 8. ja 9. märtsil 2007 toimunud 
kohtumisel kutsus Euroopa Ülemkogu 
komisjoni üles välja töötama õigusaktide 
eelnõusid, et tagada tarne- ja 
tootmistegevuse tõhus eraldamine võrguga 
seotud tegevusest.

(6) Olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole 
tegelikkuses veel viinud 
põhivõrguettevõtjate [varem: edastusvõrgu 
haldur] eraldamiseni igas liikmesriigis, 
osaliselt seetõttu, et olemasolevaid 
Euroopa õigusakte ei ole kohaldatud. 
Euroopa Ülemkogu kutsus 8. ja 9. märtsi 
2007 . aasta Brüsseli kohtumisel komisjoni 
üles välja töötama õigusaktide eelnõud, et 
tõhusalt eraldada tarne- ja tootmistegevus 
võrguga seotud tegevusest.
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Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et Euroopa energiaturgude ebapiisava toimimise üks põhjusi on praeguste 
eeskirjade ebapiisav rakendamine, mida rõhutati ka sektoriuuringu 10. jaanuari 2007. aasta 
aruande lõigetes 151–153 ja 478.

Muudatusettepanek 102
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole 
tegelikkuses viinud põhivõrguettevõtjate 
[varem: edastusvõrgu haldur] eraldamiseni. 
Brüsselis 8. ja 9. märtsil 2007 toimunud 
kohtumisel kutsus Euroopa Ülemkogu 
komisjoni üles välja töötama õigusaktide 
eelnõusid, et tagada tarne- ja 
tootmistegevuse tõhus eraldamine võrguga 
seotud tegevusest. 

(6) Olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole 
tegelikkuses veel viinud 
põhivõrguettevõtjate [varem: edastusvõrgu 
haldur] eraldamiseni igas liikmesriigis, 
osaliselt seetõttu, et olemasolevaid 
Euroopa õigusakte ei ole kohaldatud. 
Euroopa Ülemkogu kutsus 8. ja 9. märtsi 
2007 . aasta Brüsseli kohtumisel komisjoni 
üles välja töötama õigusaktide eelnõud, et 
tõhusalt eraldada tarne- ja tootmistegevus 
võrguga seotud tegevusest.

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et Euroopa energiaturgude ebapiisava toimimise üks põhjusi on praeguste 
eeskirjade ebapiisav rakendamine, mida rõhutati ka sektoriuuringu 10. jaanuari 2007. aasta 
aruande lõigetes 151–153 ja 478.
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Muudatusettepanek 103
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Esitatud mõju hindamine ei suutnud 
ilma kahtluseta tõendada, et võrkudele 
juurdepääsu ja omandistruktuuri, 
investeeringute mahu ja omandistruktuuri 
või hinnataseme ja omandistruktuuri 
vahelise diskrimineerimise osas valitseb 
juhuslik seos. Kogemustel põhinevad 
andmed viitavad pigem juhuslikule 
seosele kõige eespool nimetatu ja 
tulemusliku reguleerimise vahel.

Or. de

Selgitus

Esitatud mõju hindamises tuuakse kogemustel põhinevad andmed, mis on nende ettepanekute 
aluseks. Mõju hindamise sisu ja tausta lähemal uurimisel püsib kahtlus, kas kavandatud 
meetmed on selle meetmepaketi eesmärkide saavutamiseks sobivad.

Muudatusettepanek 104
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
äriühingute stiimul diskrimineerida 
konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja 
investeerimisega. Omandisuhete 
eraldamine ehk võrgu omaniku määramine 
võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu 
tarne- ja tootmishuvidest, on lihtsaim ja 
selgeim viis lahendada huvide konflikti ja 
tagada varustuskindlus. Seetõttu märkis
Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. 
aasta resolutsioonis maagaasi ja 

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
äriühingute stiimul diskrimineerida 
konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja 
investeerimisega. Omandisuhete 
eraldamine ehk võrgu omaniku määramine 
võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu 
tarne- ja tootmishuvidest, on komisjoni 
kaalutluse kohaselt tõhus ja kindel viis 
lahendada huvide konflikti ja tagada 
varustuskindlus. Euroopa Parlament 
märkis oma 10. juuli 2007. aasta 
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elektrienergia siseturu väljavaadete kohta, 
et omandisuhete eraldamine põhivõrkude 
tasandil on kõige tõhusam vahend 
mittediskrimineerivalt soodustada 
infrastruktuuridesse tehtavaid 
investeeringuid ning tagada uutele turule 
sisenejatele elektrivõrgule õiglane 
juurdepääs ja turu läbipaistvus. Seoses 
sellega peavad liikmesriigid tagama, et 
samal isikul või samadel isikutel ei tohi 
olla õigust kontrollida tootmist ja 
tarnimist, sealhulgas vähemusosalusega 
aktsionäride vetoõigust strateegilise 
tähtsusega otsuste, näiteks investeeringute 
tegemisel, ning omada samal ajal mis 
tahes huve mõne põhivõrguettevõtja või 
põhivõrgu suhtes või teostada selle suhtes 
mis tahes õigusi. Põhivõrguettevõtja 
kontrollimise õigus peab, vastupidi, 
välistama võimaluse omada mis tahes 
huve või teostada mis tahes õigusi 
tarneettevõtjate suhtes. 

resolutsioonis maagaasi ja elektrienergia 
siseturu väljavaadete kohta, et 
omandisuhete eraldamine põhivõrkude 
tasandil on tõhus vahend 
mittediskrimineerivalt soodustada 
infrastruktuuridesse tehtavaid 
investeeringuid ning tagada uutele turule 
sisenejatele elektrivõrgule õiglane 
juurdepääs ja turu läbipaistvus. Kuna 
ühenduse pädevuses ei ole anda 
korraldust ettevõtete ja tootmisvahendite 
sundvõõrandamiseks ning põhiline 
omandiõigus on talle siduv, peaks 
liikmesriikidel siiski olema õigus huvide 
konfliktide lahendamiseks ja 
investeeringute kindlustamiseks 
kohaldada ka vähem sundivaid ja 
kulukaid mehhanisme. Pealegi võivad 
ainult sellised alternatiivid tagada riigi- ja 
eraettevõtete võrdse kohtlemise, mis on 
üks ühenduse õiguse aluspõhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Kuigi omandisuhete eraldamist võib pidada tõhusaks viisiks, et lahendada huvide konflikti 
integreeritud ettevõtetes, ei ole ükski omandisuhete eraldamise pooldaja siiani tõendanud, et 
Euroopa energiaturgudel esinevaid konkurentsiprobleeme saab lahendada ainult 
põhivõrguettevõtjate omandisuhete eraldamisega. Pealegi tekitab omandisuhete eraldamine 
tõsist muret seoses ühenduse volitustega, sest omandiõigused peavad olema ühenduse 
õigusega tagatud.

Muudatusettepanek 105
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
äriühingute stiimul diskrimineerida 
konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja 

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
äriühingute stiimul diskrimineerida 
konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja 
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investeerimisega. Omandisuhete 
eraldamine ehk võrgu omaniku määramine 
võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu 
tarne- ja tootmishuvidest, on lihtsaim ja 
selgeim viis lahendada huvide konflikti ja 
tagada varustuskindlus. Seetõttu märkis
Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. 
aasta resolutsioonis maagaasi ja 
elektrienergia siseturu väljavaadete kohta, 
et omandisuhete eraldamine põhivõrkude 
tasandil on kõige tõhusam vahend 
mittediskrimineerivalt soodustada 
infrastruktuuridesse tehtavaid 
investeeringuid ning tagada uutele turule 
sisenejatele elektrivõrgule õiglane 
juurdepääs ja turu läbipaistvus. Seoses 
sellega peavad liikmesriigid tagama, et 
samal isikul või samadel isikutel ei tohi 
olla õigust kontrollida tootmist ja 
tarnimist, sealhulgas vähemusosalusega 
aktsionäride vetoõigust strateegilise 
tähtsusega otsuste, näiteks investeeringute 
tegemisel, ning omada samal ajal mis 
tahes huve mõne põhivõrguettevõtja või 
põhivõrgu suhtes või teostada selle suhtes 
mis tahes õigusi. Põhivõrguettevõtja 
kontrollimise õigus peab, vastupidi, 
välistama võimaluse omada mis tahes 
huve või teostada mis tahes õigusi 
tarneettevõtjate suhtes.

investeerimisega. Omandisuhete 
eraldamine ehk võrgu omaniku määramine 
võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu 
tarne- ja tootmishuvidest, on komisjoni 
kaalutluse kohaselt tõhus ja kindel viis 
lahendada huvide konflikti ja tagada 
varustuskindlus. Euroopa Parlament 
märkis oma 10. juuli 2007. aasta 
resolutsioonis maagaasi ja elektrienergia 
siseturu väljavaadete kohta, et 
omandisuhete eraldamine põhivõrkude 
tasandil on kõige tõhusam vahend 
mittediskrimineerivalt soodustada 
infrastruktuuridesse tehtavaid 
investeeringuid ning tagada uutele turule 
sisenejatele elektrivõrgule õiglane 
juurdepääs ja turu läbipaistvus, et 
liikmesriikidel peaks huvide konfliktide 
lahendamiseks ja eritingimustel 
investeeringute kindlustamiseks olema 
siiski õigus kohaldada ka vähem 
sundivaid mehhanisme.

Or. en

Selgitus

Kuigi omandisuhete eraldamist võib pidada tõhusaks viisiks lahendada huvide konflikti 
integreeritud ettevõtetes, ei ole ükski omandisuhete eraldamise pooldaja siiani tõendanud, et 
Euroopa energiaturgudel esinevaid konkurentsiprobleeme saab lahendada ainult 
põhivõrguettevõtjate omandisuhete eraldamisega.
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Muudatusettepanek 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
äriühingute stiimul diskrimineerida 
konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja 
investeerimisega. Omandisuhete 
eraldamine ehk võrgu omaniku määramine 
võrguhalduriks, kes on täielikult sõltumatu 
tarne- ja tootmishuvidest, on lihtsaim ja
selgeim viis lahendada huvide konflikti ja 
tagada varustuskindlus. Seetõttu märkis
Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. 
aasta resolutsioonis maagaasi ja 
elektrienergia siseturu väljavaadete kohta, 
et omandisuhete eraldamine põhivõrkude 
tasandil on kõige tõhusam vahend 
mittediskrimineerivalt soodustada 
infrastruktuuridesse tehtavaid 
investeeringuid ning tagada uutele turule 
sisenejatele elektrivõrgule õiglane 
juurdepääs ja turu läbipaistvus. Seoses 
sellega peavad liikmesriigid tagama, et 
samal isikul või samadel isikutel ei tohi 
olla õigust kontrollida tootmist ja 
tarnimist, sealhulgas vähemusosalusega 
aktsionäride vetoõigust strateegilise 
tähtsusega otsuste, näiteks investeeringute 
tegemisel, ning omada samal ajal mis 
tahes huve mõne põhivõrguettevõtja või 
põhivõrgu suhtes või teostada selle suhtes 
mis tahes õigusi. Põhivõrguettevõtja 
kontrollimise õigus peab, vastupidi, 
välistama võimaluse omada mis tahes 
huve või teostada mis tahes õigusi 
tarneettevõtjate suhtes.

(7) Tõhusa eraldamise tagab see, kui 
kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
äriühingute stiimul diskrimineerida 
konkurente seoses võrgule juurdepääsu ja 
investeerimisega. Omandisuhete 
eraldamine ehk võrgu omaniku määramine 
võrguhalduriks, kes on sõltumatu tarne- ja 
tootmishuvidest, on üks võimalusi
lahendada huvide konflikti. Euroopa 
Parlament märkis oma 10. juuli 2007. 
aasta resolutsioonis maagaasi ja 
elektrienergia siseturu väljavaadete kohta, 
et omandisuhete eraldamine põhivõrkude 
tasandil on kõige tõhusam vahend 
mittediskrimineerivalt soodustada 
infrastruktuuridesse tehtavaid 
investeeringuid ning tagada uutele turule 
sisenejatele elektrivõrgule õiglane 
juurdepääs ja turu läbipaistvus.

Or. fr
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Selgitus

Omandisuhete eraldamine on üks Euroopa Komisjoni välja pakutud võimalusi vertikaalselt
integreeritud ettevõtjatele omase huvide konflikti lahendamiseks. See ei ole selleks ainus 
võimalus ja peab jääma üheks valikuks direktiivis nimetatud teiste võimaluste hulgas. Ükski 
veenev tõend ei näita, et omandisuhete eraldamine võimaldab tagada varustuskindlust. Seda 
ei ole tõendatud tõsises mõju hindamises.

Muudatusettepanek 107
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga rakendatav süsteem peab 
tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide 
konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel, et teha vajalikke investeeringuid ja 
tagada uute turule tulijate juurdepääs 
läbipaistvas ja tõhusas reguleerivas 
korras.

Or. en

Selgitus

Kõik kasutusele võetavad süsteemid peavad olema tõhusad ja läbipaistvad – samas peavad 
need tagama, et tehakse vajalikud investeeringud.

Muudatusettepanek 108
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna omandisuhete eraldamine nõuab 
teatavatel juhtudel tegevuse 
ümberkorraldamist, tuleks anda 
liikmesriikidele täiendavalt aega 
asjakohaste sätete kohaldamiseks. Pidades 
silmas elektrienergia- ja maagaasisektori 

(8) Kuna omandisuhete eraldamine nõuab 
teatavatel juhtudel tegevuse 
ümberkorraldamist, tuleks anda 
omandisuhteid eraldada otsustavatele 
liikmesriikidele täiendavalt aega 
asjakohaste sätete kohaldamiseks. Pidades 
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vertikaalseid seoseid, tuleks eraldamist 
käsitlevaid sätteid kohaldada mõlemas 
sektoris.

silmas elektrienergia- ja maagaasisektori 
vertikaalseid seoseid, tuleks eraldamist 
käsitlevaid sätteid kohaldada mõlemas 
sektoris.

Or. en

Selgitus

Uues sõnastuses võetakse arvesse, et omandisuhete eraldamine on ainult üks valikuvõimalus.

Muudatusettepanek 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriigid, kes soovivad, võivad 
kohaldada käesoleva direktiivi sätteid 
põhivõrkude ja põhivõrguettevõtjate 
tegeliku ja tõhusa eraldamise kohta. See 
eraldamine on tulemuslik, sest see 
võimaldab tagada põhivõrguettevõtjate 
sõltumatuse. See on tõhus, sest see loob 
kõige sobivama õigusliku raamistiku 
õiglase konkurentsi, piisavate 
investeeringute, uute turule sisenejate 
võrgule juurdepääsu ja elektriturgude 
integreerimise tagamiseks. See tugineb 
korralduslike ja põhivõrguettevõtjate 
juhtimise meetmete sambale ja 
investeeringute, uute tootmisvõimsuste 
võrku ühendamise ja piirkondliku 
koostööga turgude integreerimise 
meetmete sambale. See vastab 8. ja 
9. märtsil 2007 Brüsselis toimunud 
Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
kehtestatud nõuetele.

Or. fr



PE404.393v01-00 18/106 AM\713546ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Põhivõrkude ja põhivõrguettevõtjate tegelik ja tõhus eraldamine võimaldab tagada 
põhivõrguettevõtjate sõltumatuse riikide põhiseadustega kooskõlas olevate meetmete 
kogumiku abil, mis järgib proportsionaalsuse ja kapitali vaba liikumise põhimõtet. 
Täiendatult investeeringute ja turu integratsiooni soodustamise meetmetega annavad need 
meetmed üldise lahenduse, mis tuleb direktiivis välja pakkuda.

Muudatusettepanek 110
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Iseseisvate, tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatute süsteemihaldurite loomine 
võimaldab vertikaalselt integreeritud 
äriühingutel säilitada võrguvarade 
omandi ja tagada samal ajal tõhus huvide 
eraldamine tingimusel, et sõltumatu 
süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid ning 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja 
ulatuslikud regulatiivsed 
kontrollimehhanismid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riikide elektritranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus tagada riikide 
transportimise võrkude haldurite sõltumatus ja suurendada läbipaistvust. See võimaldaks 
riikide transportimise võrkude halduritel ka tõhusamalt turgu edendada. Sõltumatu 
süsteemihalduri süsteemis jääb riikide transpordivõrkude omand ja kaubandus samadesse 
kätesse. Kuigi riikide elektri transportimise tegevus on rangelt reguleeritud, on selle 
tulemuseks eeskirjade paljusus.
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Muudatusettepanek 111
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Iseseisvate, tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatute süsteemihaldurite loomine 
võimaldab vertikaalselt integreeritud 
äriühingutel säilitada võrguvarade omandi 
ja tagada samal ajal tõhus huvide 
eraldamine tingimusel, et sõltumatu 
süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja 
ülesandeid ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslikud 
regulatiivsed kontrollimehhanismid.

(10) Iseseisvate, tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatute süsteemihaldurite loomine 
võimaldab vertikaalselt integreeritud 
äriühingutel säilitada võrguvarade omandi 
ja tagada samal ajal tõhus huvide 
eraldamine tingimusel, et sõltumatu 
süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja 
ülesandeid või toimub vastavalt tõhus ja 
tegelik eraldamine ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslikud 
regulatiivsed kontrollimehhanismid.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks põhjendustes rõhutada, et põhivõrguettevõtjatel, kelle omandisuhted ei ole 
eraldatud, peaks olema võimalus valida sõltumatu võrguettevõtja ning tegeliku ja tõhusa 
eraldamise mudeli vahel.

Muudatusettepanek 112
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Iseseisvate, tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatute süsteemihaldurite loomine 
võimaldab vertikaalselt integreeritud 
äriühingutel säilitada võrguvarade omandi 
ja tagada samal ajal tõhus huvide 
eraldamine tingimusel, et sõltumatu 
süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja 
ülesandeid ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslikud 
regulatiivsed kontrollimehhanismid.

(10) Iseseisvate, tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatute süsteemihaldurite loomine 
võimaldab vertikaalselt integreeritud 
äriühingutel säilitada võrguvarade omandi 
ja tagada samal ajal tõhus huvide 
eraldamine tingimusel, et sõltumatu 
süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja 
ülesandeid või toimub vastavalt tõhus ja 
tegelik eraldamine ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslikud 
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regulatiivsed kontrollimehhanismid.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks põhjendustes rõhutada, et põhivõrguettevõtjatel, kelle omandisuhted ei ole 
eraldatud, peaks olema võimalus valida sõltumatu võrguettevõtja ning tegeliku ja tõhusa 
eraldamise mudeli vahel.

Muudatusettepanek 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tegeliku ja tõhusa eraldamise 
eeskirju täites ja tingimusel, et 
võrguettevõtja täidab kõiki võrguettevõtja 
ülesandeid, ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik 
regulatiivne kontrollimehhanism, võivad 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjad jääda 
oma võrguvarade omanikuks ja tagada 
samal ajal tõhusa huvide eraldamise.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek seostub muudetud artikli 8 lõikega 1.
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Muudatusettepanek 114
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks peab 
liikmesriikidel olema võimalik valida, kas 
teostada omandisuhete eraldamine otsese 
loovutamise teel või jagada integreeritud 
äriühingu aktsiad võrguettevõtja 
aktsiateks ja allesjääva tarne- ja 
tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel et 
omandisuhete eraldamisest tulenevad 
nõuded on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riikide elektritranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus tagada riikide 
transpordivõrkude haldurite sõltumatus ja suurendada läbipaistvust. See võimaldaks riikide 
transportimise võrkude halduritel ka tõhusamalt turgu edendada. Sõltumatu süsteemihalduri 
süsteemis jääb riikide transportimise võrkude omand ja kaubandus samadesse kätesse. Kuigi 
riikide elektri transportimise tegevus on rangelt reguleeritud, on selle tulemuseks eeskirjade 
paljusus.



PE404.393v01-00 22/106 AM\713546ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 115
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks peab 
liikmesriikidel olema võimalik valida, kas 
teostada omandisuhete eraldamine otsese 
loovutamise teel või jagada integreeritud 
äriühingu aktsiad võrguettevõtja 
aktsiateks ja allesjääva tarne- ja 
tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel et 
omandisuhete eraldamisest tulenevad 
nõuded on täidetud.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida mitme 
võimaluse vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida mitme 
võimaluse vahel.
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täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks peab 
liikmesriikidel olema võimalik valida, kas 
teostada omandisuhete eraldamine otsese 
loovutamise teel või jagada integreeritud 
äriühingu aktsiad võrguettevõtja 
aktsiateks ja allesjääva tarne- ja 
tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel et 
omandisuhete eraldamisest tulenevad 
nõuded on täidetud.

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleb jätta liikmesriikide otsustada, kuidas ettepanekutes 
sätestatud eesmärke saavutada.

Muudatusettepanek 117
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks peab 
liikmesriikidel olema võimalik valida, kas 
teostada omandisuhete eraldamine otsese 
loovutamise teel või jagada integreeritud 
äriühingu aktsiad võrguettevõtja 
aktsiateks ja allesjääva tarne- ja 
tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel et 

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida kolme 
võimaluse vahel: omandisuhete 
eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri 
loomine või tegelik ja tõhus eraldamine.
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omandisuhete eraldamisest tulenevad 
nõuded on täidetud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus valida põhivõrgu eraldamise kolme alternatiivi vahel: 
omandisuhete eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri mudel, tegelik ja tõhus eraldamine. 
Kõik kolm võimalust on ühtemoodi sobivad süsteemile mittediskrimineeriva juurdepääsu 
tagamiseks, huvide konflikti lahendamiseks integreeritud ettevõttes ja võrku investeerimise 
ergutamiseks.

Muudatusettepanek 118
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

(11) Kui põhivõrku omav ettevõtja on 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa või 
kui liikmesriik peab Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku tõhusa 
toimimise tingimuste tagamist või 
piiriülese põhivõrguettevõtja loomist 
asjakohaseks, tuleks liikmesriikidele anda
võimalus valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid, millisel juhul tuleb
sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva 
lahenduse täielik tõhusus tagada 
konkreetsete lisaeeskirjadega. Vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks peab 
liikmesriikidel olema samuti võimalik 
valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.
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Or. en

Selgitus

Mõlemad valikuvõimalused, st omandisuhete eraldamine ja sõltumatud süsteemihaldurid, 
tuleks seada võrdsetele alustele. Liikmesriikidel peaks olema õigus valida – direktiivi 
jõustumise hetkel – nende valikuvõimaluste vahel, olenemata turu struktuurist nende 
territooriumil kõnealusel ajal.

Muudatusettepanek 119
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid või viia läbi tegelik ja 
tõhus eraldamine, mis tagab 
põhivõrguettevõtja tegeliku eraldamise, 
rikkumata võrgu omandisuhteid ja 
tekitamata vajadust põhivõrku või 
energiatootmist müüa. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

Or. en



PE404.393v01-00 26/106 AM\713546ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus tuuakse omandisuhete ja sõltumatute süsteemihaldurite 
kõrvale kolmanda valikuvõimalusena sisse ka tegelik ja tõhus eraldamine.

Muudatusettepanek 120
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida kolme 
võimaluse vahel: omandisuhete 
eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri 
loomine või tegelik ja tõhus eraldamine.
Sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva 
lahenduse täielik tõhusus ning tegelik ja 
tõhus eraldamine tuleb tagada 
konkreetsete lisaeeskirjadega. Vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks peab 
liikmesriikidel olema võimalik valida, kas 
teostada omandisuhete eraldamine otsese 
loovutamise teel või jagada integreeritud 
äriühingu aktsiad võrguettevõtja aktsiateks 
ja allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja 
aktsiateks, tingimusel et omandisuhete 
eraldamisest tulenevad nõuded on täidetud.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks põhjendustes rõhutada, et põhivõrguettevõtjatel, kelle omandisuhted ei ole 
eraldatud, peaks olema võimalus valida sõltumatu võrguettevõtja ning tegeliku ja tõhusa 
eraldamise mudeli vahel.
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Muudatusettepanek 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted, põhivõrgud ja 
põhivõrguettevõtjad tegelikult ja tõhusalt 
eraldada või luua tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatud võrguettevõtjad. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriigid jälgivad põhivõrguettevõtjate sõltumatuse tagamiseks, et vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjad peavad täitma sätteid omandisuhete eraldamise või tegeliku ja tõhusa 
eraldamise või sõltumatute võrguhaldurite kohta. Need kolm valikuvõimalust on samaväärsed 
ja on sellisena esitatud ettepanekus võtta vastu direktiiv.
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Muudatusettepanek 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted või erandina luua 
tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrku 
omav ettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, anda 
liikmesriikidele võimalus valida, kas 
eraldada omandisuhted, luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid või viia läbi 
põhivõrguettevõtjate tegelik ja tõhus 
eraldamine. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Vertikaalselt integreeritud 
äriühingute aktsionäride huvide täielikuks 
tagamiseks peab liikmesriikidel olema 
võimalik valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine otsese loovutamise teel või 
jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel et omandisuhete eraldamisest 
tulenevad nõuded on täidetud.

Or. en

Selgitus

Sõltumatute süsteemihaldurite loomine peaks olema teistega samaväärne valikuvõimalus. See 
viitab ühtlasi muudetud artikli 8 lõikele 1.
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Muudatusettepanek 123
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsi arendamiseks 
elektrienergia siseturul peab tarbijatel 
olema võimalik tarnijat valida ning valida 
elektrienergiaga varustamise lepingu 
sõlmimisel eri tarnijate hulgast.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele mitme tarnija hulgast valiku võimaluse tagamine aitab arendada elektrivarustuse 
vaba liikumist ja konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek 124
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Tingimusel et liikmesriik suudab 
tõendada selle nõude täitmist, võiksid 
kaks eri riigiasutust kontrollida ühelt 
poolt tootmis- ja tarnetegevust ning teiselt 
poolt edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida ka avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.

Or. de
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Selgitus

Riigile ja eraomanikele kuuluva põhivõrgu ebavõrdne kohtlemine on diskrimineeriv, sest 
üksikute liikmesriikide poliitilise mõju avaldamise probleem jääb lahendamata. Erinevad 
sätted riigile ja eraomanikele kuuluvate äriühingute eraldamise kohta on vastuolus 
liberaliseerimise algse eesmärgiga ja rikuvad võrdõiguslikkuse põhimõtet. 
Mittediskrimineeriva juurdepääsu võrgule saavad tagada ka eraomanikele kuuluvad 
äriühingud äriühinguõiguse sätete alusel.

Muudatusettepanek 125
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Tingimusel et liikmesriik suudab 
tõendada selle nõude täitmist, võiksid 
kaks eri riigiasutust kontrollida ühelt 
poolt tootmis- ja tarnetegevust ning teiselt 
poolt edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.

Or. de

Selgitus

Riigile ja eraomanikele kuuluvate äriühingute ebavõrdne kohtlemine on diskrimineeriv ja 
õigustamatu.
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Muudatusettepanek 126
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Tingimusel et liikmesriik suudab 
tõendada selle nõude täitmist, võiksid 
kaks eri riigiasutust kontrollida ühelt 
poolt tootmis- ja tarnetegevust ning teiselt 
poolt edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.

Or. en

Selgitus

Riigile ja eraomanikele kuuluva põhivõrgu ebavõrdne kohtlemine oleks diskrimineeriv. 
Komisjoni ettepaneku põhjendustes tehakse vahet vastavalt riigi ja eraomanduses olevatel 
süsteemidel. Järelikult jääb probleem seoses liikmesriigi samaaegse poliitilise mõjuga nii 
konkurentsivõimelisele kui ka reguleeritud energiasektori osale lahendamata.

Muudatusettepanek 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Tingimusel et liikmesriik suudab 
tõendada selle nõude täitmist, võiksid 

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.
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kaks eri riigiasutust kontrollida ühelt 
poolt tootmis- ja tarnetegevust ning teiselt 
poolt edastustegevust.

Or. de

Selgitus

EÜ asutamislepingu artiklis 295 jäetakse omandiõigus liikmesriikides käsitlemata. Euroopa 
Kohtu pretsedendiõiguse kohaselt kajastab see säte EÜ asutamislepingu erapooletust 
liikmesriikide omandiõiguse süsteemide suhtes. Seda tuleks näha liikmesriigiti 
natsionaliseerimise ja riigiettevõtete tähenduse erinevuse kontekstis. EMÜ asutamisel oli see 
mõeldud selleks, et ühendus ei piiraks majandustegevuse ulatust riigimajandusega 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 128
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Tingimusel et liikmesriik suudab 
tõendada selle nõude täitmist, võiksid kaks 
eri riigiasutust kontrollida ühelt poolt 
tootmis- ja tarnetegevust ning teiselt poolt 
edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Tingimusel et liikmesriik suudab 
tõendada selle nõude täitmist, võiksid kaks 
eri riigiasutust kontrollida ühelt poolt 
tootmis- ja tarnetegevust ning teiselt poolt 
edastustegevust. Kui säilib vertikaalne 
integratsioon seeläbi, et liikmesriik 
kontrollib nii põhivõrguettevõtjat kui ka 
tootmis- ja tarneettevõtjaid, peaks tegeliku 
õigusliku eraldamise nõuded jääma 
nendele ettevõtjatele kohustuslikuks.

Or. en
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Selgitus

On kindlasti vajalik, et riigi- ja eraettevõtjaid koheldaks võrdselt.

Muudatusettepanek 129
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõte ei saaks üheski teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi 
äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute
suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse 
järjekindel eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele volitus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada nõuete 
järjekindel täitmine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustest 
kinnipidamine, on komisjonil õigus üle 
vaadata reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb eraldada 
kogu ühenduses, et ükski ühenduse 
võrguettevõtja ega tema sidusettevõte ei 
saaks üheski teises liikmesriigis tegeleda 
tarnimise või tootmisega. See kehtib 
ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi 
väliste äriühingute suhtes.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek eraldatud omandisuhetega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatute 
süsteemihaldurite sertifitseerimise protsessi kohta on liiga koormav ja bürokraatlik. 
Eraldamiseeskirjade nõuetekohase rakendamise saab tagada ka põhivõrguettevõtjate pideva 
seire ja järelevalvega reguleerivate asutuste poolt.
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Muudatusettepanek 130
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõte ei saaks üheski teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi 
äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute 
suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse 
järjekindel eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele volitus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada nõuete 
järjekindel täitmine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustest 
kinnipidamine, on komisjonil õigus üle 
vaadata reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb eraldada 
kogu ühenduses, et ükski ühenduse 
võrguettevõtja ega tema sidusettevõte ei 
saaks üheski teises liikmesriigis tegeleda 
tarnimise või tootmisega. See kehtib 
ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi 
väliste äriühingute suhtes. Et tagada nõuete 
järjekindel täitmine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvahelistest kohustustest 
kinnipidamine, on komisjonil õigus üle 
vaadata reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

Or. en

Selgitus

Siinkohal tuleks põhjendustes rõhutada, et põhivõrguettevõtjatel, kelle omandisuhted ei ole 
eraldatud, peaks olema võimalus valida sõltumatu võrguettevõtja ning tegeliku ja tõhusa 
eraldamise mudeli vahel.

Muudatusettepanek 131
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõte ei saaks üheski teises 

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb 
teineteisest eraldada kogu ühenduses. See 
kehtib ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka 
ELi väliste äriühingute suhtes. Et tagada 
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liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi 
äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute 
suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse 
järjekindel eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele volitus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada nõuete 
järjekindel täitmine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustest 
kinnipidamine, on komisjonil õigus üle 
vaadata reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

võrgu- ja tarnetegevuse järjekindel 
eraldamine kogu ühenduses, antakse 
reguleerivatele asutustele volitus keelduda 
eraldamiseeskirjadele mittevastavate 
põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et 
tagada nõuete järjekindel täitmine kogu 
ühenduses ja ühenduse rahvusvahelistest
kohustustest kinnipidamine, on ametil
õigus üle vaadata reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

Or. lt

Muudatusettepanek 132
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Energiatarnete kaitsmine on avaliku 
julgeoleku oluline osa ning seega tihedalt 
seotud ELi elektrituru tõhusa toimimisega. 
Elektrienergia võib ELi kodanikeni jõuda 
üksnes võrgu kaudu. Toimivad 
elektrienergiaturud ning eriti elektrivõrgud 
ja muud elektrienergiaga varustamisega 
seotud varad on avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu seisukohalt 
võtmetähendusega. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus, et elektrienergia 
põhivõrkude [varem: edastusvõrk] sektori 
roll on ülitähtis ning seepärast tuleb 
kolmandate riikide mõju silmas pidades 
rakendada täiendavaid turvameetmeid 
ühenduse avalikku korda ja julgeolekut 
ning ühenduse kodanike heaolu 
ähvardavate võimalike ohtude vältimiseks.
Sellised meetmed on vajalikud eelkõige 
tõhusa, eeskirjadele vastava eraldamise 

(14) Energiatarnete kaitsmine on avaliku 
julgeoleku oluline osa ning seega tihedalt 
seotud ELi elektrituru tõhusa toimimisega. 
Elektrienergia võib ELi kodanikeni jõuda 
üksnes võrgu kaudu. Toimivad 
elektrienergiaturud ning eriti elektrivõrgud 
ja muud elektrienergiaga varustamisega 
seotud varad on avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu seisukohalt 
võtmetähendusega. Väära edastamise 
juhtumid on märgatavad alles palju 
hiljem. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab 
ta, et elektrienergia põhivõrkude [varem: 
edastusvõrk] sektori roll on ühendusele
ülitähtis.
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tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Energiatarnete kaitsmine on avaliku 
julgeoleku oluline osa ning seega tihedalt 
seotud ELi elektrituru tõhusa toimimisega. 
Elektrienergia võib ELi kodanikeni jõuda 
üksnes võrgu kaudu. Toimivad 
elektrienergiaturud ning eriti elektrivõrgud 
ja muud elektrienergiaga varustamisega 
seotud varad on avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu seisukohalt 
võtmetähendusega. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus, et elektrienergia 
põhivõrkude [varem: edastusvõrk] sektori 
roll on ülitähtis ning seepärast tuleb 
kolmandate riikide mõju silmas pidades 
rakendada täiendavaid turvameetmeid 
ühenduse avalikku korda ja julgeolekut 
ning ühenduse kodanike heaolu 
ähvardavate võimalike ohtude vältimiseks. 
Sellised meetmed on vajalikud eelkõige 
tõhusa, eeskirjadele vastava eraldamise 
tagamiseks.

(14) Energiatarnete kaitsmine on avaliku 
julgeoleku oluline osa ning seega tihedalt 
seotud ELi elektrituru tõhusa toimimisega 
ja selle geograafilise eraldatuse 
kaotamisega. Elektrienergia võib ELi 
kodanikeni jõuda üksnes võrgu kaudu. 
Toimivad elektrienergiaturud ning eriti 
elektrivõrgud ja muud elektrienergiaga 
varustamisega seotud varad on avaliku 
julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja 
ühenduse kodanike heaolu seisukohalt 
võtmetähendusega. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus, et elektrienergia 
põhivõrkude [varem: edastusvõrk] sektori 
roll on ühendusele ülitähtis ning seepärast 
tuleb kolmandate riikide mõju silmas 
pidades rakendada täiendavaid 
turvameetmeid ühenduse avalikku korda ja 
julgeolekut ning ühenduse kodanike heaolu 
ähvardavate võimalike ohtude vältimiseks. 
Sellised meetmed on vajalikud eelkõige 
tõhusa, eeskirjadele vastava eraldamise 
tagamiseks.

Or. lt
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Muudatusettepanek 134
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Diskrimineerimiseta juurdepääs 
jaotusvõrgule määrab edaspidi juurdepääsu 
tarbijatele jaemüügi tasandil. Kolmandate 
isikute juurdepääsu ja investeeringutega 
seotud diskrimineerimise ulatus on aga 
jaotusvõrgutasandil vähemoluline kui 
põhivõrgutasandil, kuna 
jaotusvõrgutasandil on ülekoormusega 
seotud probleemide ja tootmishuvide 
tähtsus enamasti väiksem kui 
põhivõrgutustasandil. Veelgi enam, 
jaotusvõrguettevõtjate funktsionaalse 
eraldamise kohustus jõustus vastavalt 
direktiivile 2003/54 alates 1. juulist 2007 
ning eraldamise mõjud siseturule vajavad 
veel hindamist. Seetõttu võivad 
olemasolevad õigusliku ja funktsionaalse 
eraldamise eeskirjad viia tõhusa 
eraldamiseni, kui need selgemalt 
määratleda, nõuetekohaselt ellu rakendada 
ja nende suhtes tugevat järelevalvet 
teostada. Et luua jaemüügi tasandil võrdsed 
võimalused, tuleks jaotusvõrguettevõtjate 
tegevust kontrollida, et takistada neid ära 
kasutamast oma vertikaalset integratsiooni 
seoses konkurentsiseisundiga turul, 
eelkõige väikeste kodu- ja 
mittekodutarbijate suhtes. 

(15) Diskrimineerimiseta juurdepääs 
jaotusvõrgule määrab edaspidi juurdepääsu 
tarbijatele jaemüügi tasandil. Kolmandate 
isikute juurdepääsu ja investeeringutega 
seotud diskrimineerimise ulatus on aga 
jaotusvõrgutasandil vähemoluline kui 
põhivõrgutasandil, kuna 
jaotusvõrgutasandil on ülekoormusega 
seotud probleemide ja tootmishuvide 
tähtsus enamasti väiksem kui 
põhivõrgutustasandil. Jaotusvõrgud 
peaksid seetõttu jääma selgelt käesoleva 
direktiivi sätetest erandiks. Veelgi enam, 
jaotusvõrguettevõtjate funktsionaalse 
eraldamise kohustus jõustus vastavalt 
direktiivile 2003/54 alates 1. juulist 2007 
ning eraldamise mõjud siseturule vajavad 
veel hindamist. Seetõttu võivad 
olemasolevad õigusliku ja funktsionaalse 
eraldamise eeskirjad viia tõhusa 
eraldamiseni, kui need selgemalt 
määratleda, nõuetekohaselt ellu rakendada 
ja nende suhtes tugevat järelevalvet 
teostada. Et luua jaemüügi tasandil võrdsed 
võimalused, tuleks jaotusvõrguettevõtjate 
tegevust kontrollida, et takistada neid ära 
kasutamast oma vertikaalset integratsiooni 
seoses konkurentsiseisundiga turul, 
eelkõige väikeste kodu- ja 
mittekodutarbijate suhtes. 

Or. de

Selgitus

Tuleks selgelt märkida, et elektrienergia siseturu kolmanda paketi sätted ei ole jaotuse 
tasandil kohaldatavad.
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Muudatusettepanek 135
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus võtta vastu 
otsuseid kõikides siseturu nõuetekohase 
toimimisega seonduvates 
reguleerimisküsimustes ning nad peavad 
olema muudest avalikest ja erahuvidest
täiesti sõltumatud.

(17) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus võtta vastu 
otsuseid kõikides siseturu nõuetekohase 
toimimisega seonduvates 
reguleerimisküsimustes ning nad peavad 
olema avalikest ja eraõiguslikest 
asutustest või äriühingutest täiesti 
sõltumatud.

Or. en

Selgitus

Avalik huvi peaks olema energiasektori reguleerivatele asutustele siduv.

Muudatusettepanek 136
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus teha 
elektriettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid 
ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, 
kes oma kohustusi ei täida. Samuti peab 
neil konkurentsieeskirjade kohaldamisest 
hoolimata olema õigus teha otsus 
asjakohaste meetmete kohta, millega 
tõhustatakse turu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajalikku konkurentsi; ning 
tagatakse universaal- ja avaliku teenuste
kõrge tase vastavalt turu avamisele, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus. Nimetatud 
sätted ei tohiks mõjutada komisjoni õigusi 

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus teha 
elektriettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid 
ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, 
kes oma kohustusi ei täida. Samuti peab 
neil konkurentsieeskirjade kohaldamisest 
hoolimata olema õigus teha otsus 
asjakohaste meetmete kohta, millega 
tagatakse tarbijate kasu turu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku
konkurentsi edendamisega; ning tagatakse 
universaal- ja avaliku teenuse kõrge tase 
vastavalt turu avamisele, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja tarbijakaitsemeetmete 
tõhusus. Nimetatud sätted ei tohiks 
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seoses konkurentsieeskirjade 
kohaldamisega, sealhulgas ühenduse 
mõõtmega ühinemiste läbivaatamisega ega 
siseturueeskirjade, näiteks kapitali vaba 
liikumist tagavate eeskirjade 
kohaldamisega.

mõjutada komisjoni õigusi seoses 
konkurentsieeskirjade kohaldamisega, 
sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste 
läbivaatamisega ega siseturueeskirjade, 
näiteks kapitali vaba liikumist tagavate 
eeskirjade kohaldamisega.

Or. en

Selgitus

Tõhusa konkurentsi edendamine ei pea olema eesmärk omaette, vaid see peab juhinduma 
tarbijate huvidest seoses suurema valiku, madalamate hindade ja kvaliteetsema teenusega.

Muudatusettepanek 137
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Elektrienergia siseturgu iseloomustab 
vähene likviidsus ja läbipaistvus, mis 
omakorda takistab vahendite tõhusat 
jaotamist, riskide hajutamist ja turule 
sisenemist. Turu usaldusväärsust, 
likviidsust ja turul osalejate arvu tuleb 
suurendada ning seepärast on vaja 
tõhustada ka ametlikku järelevalvet 
elektrienergia tarnimisega aktiivselt 
tegelevate ettevõtjate üle. Need nõuded ei 
tohi piirata ühenduse olemaolevate 
finantsurge reguleerivate õigusaktide 
sätteid ning peavad olema nende 
õigusaktidega ühitatavad. 
Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad seostuvatel 
turgudel toimuvast parema ülevaate 
saamiseks koostööd tegema.

(19) Elektrienergia siseturgu iseloomustab 
vähene likviidsus ja läbipaistvus, mis 
omakorda takistab vahendite tõhusat 
jaotamist, riskide hajutamist ja turule 
sisenemist. Turu usaldusväärsust, 
likviidsust ja turul osalejate arvu tuleb 
suurendada.

Or. de
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Muudatusettepanek 138
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Elektrienergia siseturgu iseloomustab 
vähene likviidsus ja läbipaistvus, mis 
omakorda takistab vahendite tõhusat 
jaotamist, riskide hajutamist ja turule 
sisenemist. Turu usaldusväärsust, 
likviidsust ja turul osalejate arvu tuleb 
suurendada ning seepärast on vaja 
tõhustada ka ametlikku järelevalvet 
elektrienergia tarnimisega aktiivselt 
tegelevate ettevõtjate üle. Need nõuded ei 
tohi piirata ühenduse olemaolevate 
finantsurge reguleerivate õigusaktide 
sätteid ning peavad olema nende 
õigusaktidega ühitatavad. 
Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad seostuvatel 
turgudel toimuvast parema ülevaate 
saamiseks koostööd tegema.

(19) Elektrienergia siseturgu iseloomustab 
vähene likviidsus ja läbipaistvus, mis 
omakorda takistab vahendite tõhusat 
jaotamist, riskide hajutamist ja turule 
sisenemist. Turu usaldusväärsust, 
likviidsust ja turul osalejate arvu tuleb 
suurendada.

Or. de

Selgitus

Finantsturu reguleerimise ja energiaturu reguleerimise pädevusalasid ei tohiks segi ajada.

Muudatusettepanek 139
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Enne kui komisjon võtab vastu 
suunised, milles määratletakse täpsemalt 
arvepidamisnõuded, peaksid 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet ja Euroopa väärtpaberituru 
reguleerijate komitee (CESR) tegema 

(20) Enne kui komisjon võtab vastu 
suunised, milles määratletakse täpsemalt 
arvepidamisnõuded, peaksid 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet ja Euroopa väärtpaberituru 
reguleerijate komitee (CESR) tegema 
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koostööd, et uurida kõnealuste suuniste 
sisu ja nõustada komisjoni selles 
küsimuses. Samuti peaksid amet ja komitee 
tegema koostööd seoses täpsema uurimise 
ja nõustamisega küsimuses, kas 
elektrivarustuslepingute ja elektrienergia 
tuletisinstrumentide aluselt tehtud 
tehingute suhtes tuleks kohaldada 
kauplemiseelseid ja/või -järgseid 
läbipaistvusnõudeid ning missugused 
peaksid need nõuded olema, kui neid 
kohaldatakse.

koostööd, et kontrollida kõnealuste 
suuniste sisu ja nõustada komisjoni selles 
küsimuses. Samuti peaksid amet ja komitee 
tegema koostööd seoses täpsema uurimise 
ja nõustamisega küsimuses, kas 
elektrivarustuslepingute ja elektrienergia 
tuletisinstrumentide alusel tehtud tehingute 
suhtes tuleks kohaldada kauplemiseelseid 
ja/või -järgseid läbipaistvusnõudeid (ning 
vajaduse korral avaldada nõuded 
säilitatavate andmete kohta) ning 
missugused peaksid need nõuded olema, 
kui neid kohaldatakse.

Or. de

Selgitus

Andmete konfidentsiaalsuse ja nende majandusliku tähtsuse tõttu tuleb andmete säilitamisel 
ja avalikustamisel selgelt vahet teha.

Muudatusettepanek 140
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Vältimaks et turgu valitsevad 
tarnijad takistavad turu avamist, on 
oluline võimaldada uute ärimudelite 
arendamist, näiteks võimalust sõlmida 
lepinguid samaaegselt mitme tarnijaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja 
neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele 
võimalus konkurentsist kasu saada. 
Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks 
on juurdepääs tarbimisandmetele ning 
tarbijatel peab olema juurdepääs oma 
andmetele, et nad saaksid kutsuda 
konkurente nende andmete alusel 
pakkumisi tegema. Tarbijatel peab olema 
ka õigus saada nõuetekohast teavet oma 
energiatarbimise kohta. Korrapäraselt 
esitatavad andmed energiakulude kohta 
motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna 
need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute ja 
käitumismuudatuste mõju kohta. 

(21) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja 
neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele, 
eelkõige kaitsetumatele tarbijatele,
võimalus konkurentsist kasu saada. 
Avaliku teenuse nõudeid võib tõlgendada 
riigi tasandil, võttes arvesse riigi 
asjaolusid, samas tuleb liikmesriikidel aga 
järgida ka ühenduse õigust ja ühiseid 
miinimumstandardeid. ELi kodanikele, 
eelkõige kodumajapidamistele ja ELi 
tööstusele, eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele (VKEd) tuleks 
anda avaliku teenuse tagatised, eelkõige 
seoses varustuskindlusega ja mõistlike 
tariifidega. Tarbijate varustamise üheks 
võtmeteguriks on juurdepääs 
tarbimisandmetele ning tarbijatel peab 
olema juurdepääs oma andmetele, et nad 
saaksid kutsuda konkurente nende andmete 
alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peab 
olema ka õigus saada nõuetekohast teavet 
oma energiatarbimise kohta. Korrapäraselt 
ühiste kriteeriumide põhjal esitatavad 
andmed energiakulude kohta motiveerivad 
energiat kokku hoidma, kuna need annavad 
tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute ja 
käitumismuudatuste mõju kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Energiapuudus on Euroopa Liidus 
üha suurenev probleem. Liikmesriikidel 
tuleks seetõttu välja töötada riiklikud 
tegevuskavad energiapuudusega 
tegelemiseks ja kaitsetumatele tarbijatele 
vajaliku energiavarustuse tagamiseks. 
Selleks on vaja integreeritud 
lähenemisviisi ning võetavad meetmed 
peaksid sisaldama sotsiaalpoliitikat, 
tariifiga seotud poliitikat ning parandatud 
energiatõhusust elamumajanduse jaoks. 
Käesolev direktiiv peaks vähemalt 
võimaldama kaitsetumate tarbijate 
positiivset diskrimineerimist riikide 
hinnakujunduse mudelite seisukohalt.

Or. en

Selgitus

Kuna energiapuudus on Euroopa Liidus kasvav probleem, tuleb käesolevas ettepanekus seda 
küsimust käsitleda ja teha energia kõikidele eurooplastele taskukohaseks.

Muudatusettepanek 143
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Energiapuudus on Euroopa Liidus 
üha suurenev probleem. Liikmesriikidel 
tuleks seetõttu välja töötada riiklikud 
tegevuskavad energiapuudusega 
tegelemiseks ja kaitsetumatele tarbijatele 
taskukohaste energiaarvete tagamiseks. 
Meetmed peaksid sisaldama 
kõikehõlmavaid ja laias valikus 
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energiatõhususe meetmeid, mis on 
suunatud kaitsetumatele 
kodumajapidamistele nende 
energiapuudusest väljatoomiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Tarbijate olemasolevaid õigusi on 
vaja kindlustada ja tugevdada suurema 
konkurentsiga, parema juurdepääsuga 
võrgule ja tarbijate jaoks suurema 
valikuga. Turuhinnad peaksid andma 
õiged stiimulid võrgu arendamiseks ja 
uude elektritootmisse investeerimiseks.

Or. en

Selgitus

Turule parema juurdepääsu ja suurema konkurentsi loomulikuks tulemuseks on suurem valik 
ja parem kvaliteet tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek 145
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Õiglase konkurentsi ja eri 
tarnijatele lihtsama turulepääsu 
edendamine ning uueks elektritootmiseks 
võimsuse andmine peaks olema 
liikmesriikidele ülimalt tähtis, et 
võimaldada tarbijatel kõiki 
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liberaliseeritud elektrienergia siseturu 
võimalusi täielikult ära kasutada. Samal 
ajal vastutavad liikmesriigid riiklike 
tegevuskavade ja sotsiaalpoliitika 
väljatöötamise eest.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalpoliitika peaks olema liikmesriikide vastutusel.

Muudatusettepanek 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Elektrienergia siseturu loomiseks 
peavad liikmesriigid toetama oma 
siseriiklike turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi 
ja piirkondliku tasandi koostööd.

(22) Elektrienergia siseturu loomiseks 
peavad liikmesriigid toetama oma 
siseriiklike turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi 
ja riigi tasandi koostööd. Piirkondliku 
integratsiooni algatused on 
lõppeesmärgiks oleva energiaturgude 
Euroopa tasandil integreerimise peamine 
vaheetapp. Piirkondlik tasand võimaldab 
integratsiooniprotsessi kiirendada, andes 
eri osalistele – eelkõige liikmesriikidele, 
riiklikele reguleerivatele asutustele ja 
põhivõrguettevõtjatele võimaluse teha 
konkreetsete küsimuste alal koostööd.

Or. fr

Selgitus

Piirkondlikud algatused on märkimisväärne ja konstruktiivne vaheetapp, mis võimaldab 
parandada siseturu toimimist Euroopa tasandil. Võimaldades põhivõrguettevõtjatel ja 
riiklikel reguleerivatel asutustel ühtlustada juurdepääs võrkudele ja vastavad 
tasakaalustamiseeskirjad asjaomases piirkonnas või koguni luua piirkondlik edastamise 
struktuur, aitavad need algatused võrku tõhusamalt käitada, lihtsustada piiriülest 
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elektrikaubandust ja investeeringuid.

Muudatusettepanek 147
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Elektrienergia siseturu loomiseks 
peavad liikmesriigid toetama oma 
siseriiklike turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi 
ja piirkondliku tasandi koostööd.

(22) Piirkondlikud energiaturud on 
esimene samm elektrienergia siseturu 
loomiseks. Liikmesriigid peaksid seega
toetama oma siseriiklike turgude 
integratsiooni ning võrguettevõtjate 
vahelist koostööd Euroopas, kuid 
võimaluse korral ka piirkondlikul 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Võidakse määrata piirkondlikud 
koordinaatorid kõikide asjaomaste 
osaliste, riikide ametiasutuste, 
põhivõrguettevõtjate, kasutajate, 
energiabörside ja teiste turuosaliste 
vahelise dialoogi lihtsustamiseks. Nende 
vahendamine võib olla eriti kasulik 
piiriüleste investeeringute planeerimiseks. 
Piirkondlikud koordinaatorid annavad 
komisjonile ja liikmesriikidele esitatavas 
aastaaruandes aru saavutatud 
edusammudest ja esinevatest raskustest.

Or. fr
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Selgitus

Piirkondlike koordinaatorite määramine lihtsustab piirkondlikke algatusi ja kõikide 
turuosaliste koostööd. Selle ametikoha loomine võimaldab ka piirkondlike algatuste paremaid 
järelmeetmeid, eelkõige komisjonile ja liikmesriikidele asjaomaste osaliste saavutustest ja 
neil esinenud raskustest aru andmiseks. Kõnealune ametikoht vastab kõrgetele läbipaistvus-
ja dialoogi nõuetele ja headele valitsemistavadele.

Muudatusettepanek 149
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Euroopa tõelise siseturu 
ühiseeskirjade tagamiseks peaks 
käesoleva direktiivi põhieesmärk olema 
ühise võrgu ja kõikidele kättesaadavate 
ulatuslike energiatarnete 
väljaarendamine. Selleks annavad 
moonutamata turuhinnad parima stiimuli 
piiriüleste võrkude vastastikuse 
ühendamise loomiseks ja uude 
elektritootmisse investeerimiseks, viies 
samas pikas perspektiivis hindade 
lähenemiseni. Piiriüleste võrkude 
vastastikuse ühendamise ja piirkondlike 
turgude reguleerimise alased küsimused 
peaksid olema ameti vastutusel.

Or. en

Selgitus

Tagamaks et piiriülene võrkude vastastikune ühendamine ja piirkondlike turgude arendamine 
ning juhtimine toimub selgelt, läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, peaks neid reguleerima 
amet.
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Muudatusettepanek 150
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Esimene samm täielikult 
integreeritud Euroopa elektrivõrgu 
arendamise suunas peaks olema 
tõhustatud piirkondlik koostöö, 
ühendades lõpptulemusena Euroopa 
Liidu praegused energiasaared.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema tõeline Euroopa elektrivõrk ja seega on nende 
piirkondade ühendamine väga oluline samm.

Muudatusettepanek 151
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Tõhustatud piirkondliku koostöö 
tulemusel peaks järk-järgult välja 
arendatama täielikult integreeritud 
Euroopa elektrivõrk, ühendades 
lõpptulemusena Euroopa Liidu praegused 
energiasaared. See tuleb saavutada järk-
järgult turu pakkumis- ja 
nõudlustingimuste põhjal. Liikmesriigid, 
riiklikud reguleerivad asutused ja 
põhivõrguettevõtjad peaksid koostöös 
ametiga vastutama piirkondlike turgude 
järkjärgulise integreerimise lihtsustamise 
eest.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema tõeline Euroopa elektrivõrk ja seega on nende 
piirkondade järkjärguline ühendamine väga tähtis.

Muudatusettepanek 152
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Reguleerivad asutused peaksid 
teavitama turgu ka selleks, et komisjon 
saaks täita oma ülesandeid, s.t jälgida ja 
kontrollida Euroopa elektriturgu ning selle 
arengut lühikese, keskmise ja pika aja 
jooksul, sealhulgas selliseid aspekte nagu 
tootmisvõimsus, eri elektritootmisallikad, 
edastamise ja jaotamise infrastruktuurid, 
piiriülene kauplemine, investeeringud, 
hulgimüük ja tarbijahinnad, turu likviidsus, 
edusammud keskkonnakaitse ja tõhususe 
alal.

(23) Reguleerivad asutused peaksid 
teavitama turgu ka selleks, et komisjon 
saaks täita oma ülesandeid, s.t jälgida ja 
kontrollida Euroopa elektriturgu ning selle 
arengut lühikese, keskmise ja pika aja 
jooksul, sealhulgas selliseid aspekte nagu 
tootmisvõimsus, eri elektritootmisallikad, 
edastamise ja jaotamise infrastruktuurid, 
teenuse ja tarne kvaliteet, piiriülene 
kauplemine, ülekoormuse juhtimine, 
investeeringud, hulgimüük ja tarbijahinnad, 
turu likviidsus, edusammud 
keskkonnakaitse ja tõhususe alal.

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste aktiivne osalemine teenuse ja elektrivarustuse kvaliteedi järelevalves 
tuleb tarbijatele kasuks. Meil tuleb tagada riiklike reguleerivate asutuste vaheline tõhus 
kooskõlastamine seoses võimsuse jaotamise mehhanismidega ja üldisemalt ülekoormuse 
juhtimisel.

Muudatusettepanek 153
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt -1 (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrienergia tootmise, edastamise, 
jaotamise ja tarnimise ühiseeskirjad 
ühisesse võrku ühendatud 
konkurentsivõimeliste energiaturgude 
parandamiseks ja integreerimiseks 
Euroopa Liidus. Selles sätestatakse 
elektrisektori korraldamise ja toimimise, 
avatud turulepääsu, pakkumiskutsete
suhtes kohaldatavate kriteeriumide ja 
menetluste ning lubade andmise ja 
süsteemide haldamisega seotud 
eeskirjad.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artiklis 1, kuid olemasolevasse teksti on lisatud 
uusi osi)

Selgitus

Kohaldamisala tuleks turu integreerimise tagamiseks laiendada. Samuti tuleks rõhutada seost 
konkurentsiga seotud kohustusega.

Muudatusettepanek 154
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt -a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Punkt 12 asendatakse järgmisega:
„12) vabatarbijad – tarbijad, kes saavad 
vabalt osta elektrienergiat oma valitud 
tarnijatelt käesoleva direktiivi artikli 21 
tähenduses ning sõlmida samal ajal 
lepingud ka mitme tarnijaga;”
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Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 lõikes 12, kuid olemasolevasse teksti on 
lisatud uusi osi)

Selgitus

Tarbijatel peab olema võimalus sõlmida samaaegselt lepinguid mitme tarnijaga.

Muudatusettepanek 155
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„34 a) tööstusala – eraomanduses olev 
geograafiline ala elektrivõrguga, mis on 
peamiselt mõeldud kõnealusel alal 
asuvate tööstustarbijate varustamiseks.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 a)

Selgitus

Tööstusaladel ei pea energiavõrkude ettevõtjad täitma võrgu kõikides ELi liikmesriikides 
käitamise kohustusi. Sellel ei ole õiguslikku alust. ELi õigusaktid peaksid liikmesriikidel 
võimaldama teha õiguskindluse tagamiseks tööstusaladele erandeid. Tööstuslike 
energiavõrkude diferentseeritud kohtlemine tagab proportsionaalsed jõupingutused, 
ohustamata seejuures liberaliseerimise eesmärke. Käesolev muudatusettepanek ei sea ohtu 
lõpptarbijate õigusi tööstusaladel. Tavaliselt on vähe sõltumatuid lõpptarbijaid, keda 
varustavad tööstusalad.
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Muudatusettepanek 156
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„34 a) tööstusala – eraomanduses olev 
geograafiline ala elektrivõrguga, mis on 
peamiselt mõeldud kõnealusel alal 
asuvate tööstustarbijate varustamiseks.”

Or. xm

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 a)

Selgitus

Tööstusalade puhul peaks kehtima erikorraldused, sest need alad on mõeldud kasutamiseks 
eelkõige tööstustarbijatele.

Muudatusettepanek 157
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„34 a) põhivõrgu omanik – füüsiline või 
juriidiline isik, kes vastutab käesoleva 
direktiivi artikli 10 lõikes 6 sätestatud 
tegevuse teostamise eest liikmesriigis, kus 
kõnealune liikmesriik on määranud ja 
amet on artikli 10 lõike 1 alusel 
kinnitanud sõltumatu süsteemihalduri.”

Or. xm
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(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 35)

Muudatusettepanek 158
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„34 a) põhivõrgu omanik – füüsiline või 
juriidiline isik, kes vastutab artikli 10 
lõikes 6 sätestatud tegevuse teostamise 
eest liikmesriigis, kus kõnealune 
liikmesriik on määranud ja komisjon on 
artikli 10 lõike 1 alusel kinnitanud 
sõltumatu süsteemihalduri.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 a)

Selgitus

Põhivõrkude käitamise integreeritud gaasi- ja elektriettevõtjatest eraldamine on kavandatava 
õigusaktide kolmanda paketi põhieesmärk. Seega on peamine, et kõnealuse eraldamise ulatus 
on selgelt sätestatud. Üks valdkond, milles õigusaktide eraldamise nõuded ei ole piisavalt 
selged, on eri turuosalistele kohaldatavad konfidentsiaalsuskohustused.

Muudatusettepanek 159
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 35 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt 35:
„35) õiglane ja moonutamata konkurents 
avatud turul – Euroopa Liidu kõikide 
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varustajate ühised võimalused ja võrdne 
turule juurdepääs, mille tagamine on 
liikmesriikide, riiklike reguleerivate 
asutuste ja ameti ülesanne.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34a)

Muudatusettepanek 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„35) õiglane konkurents avatud turul –
turuolukord, kus ühegi äriühingu turuosa 
ei või ületada 30 % asjaomasel turul ja 
kus kolme suurema ettevõtte turuosa 
kokku ei ületa 50 % ja viie suurema 
ettevõtte turuosa kokku ei ületa 66,7 % 
asjaomasest turust.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 a)

Selgitus

Kartellihindadega turu manipulatsioonide vältimiseks asjaomastel turgudel ei ole oluline 
mitte ainult suurima äriühingu turuosa, vaid ka ülejäänud turu teatav detsentraliseerimine; 
kõnealust turukontsentratsiooni mõõdavad konkurentsiasutused kontsentratsioonimäära 1, 3 
ja 5 (CR 1, CR3, CR5) seisukohast.
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Muudatusettepanek 161
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„34 a) elektriettevõtja – füüsiline või 
juriidiline isik, kes täidab vähemalt ühte 
järgmistest ülesannetest: elektritootmine, 
-edastus, -jaotus, -varustus või -ost; 
kõnealune isik vastutab ka nimetatud 
ülesannetega seotud kaubandus-, 
tehniliste ja/või hooldusülesannete eest; 
kõnealune isik ei hõlma lõpptarbijaid.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 a)

Muudatusettepanek 162
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Lisatakse järgmine punkt 36:
„34 b) energiapuudus –
kodumajapidamine, kus ei saa 
võimaldada kodu kütmist vastuvõetaval 
tasemel, mille aluseks on Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitatud 
tasemed, mille kohaselt peab eluruumide 
temperatuur olema vähemalt 18–22 °C 
kõikides hõivatud eluruumides (sõltuvalt 
ruumi otstarbest). Mõiste hõlmab ka 
suutlikkust osta mõistliku hinna eest koju 
teisi elektrienergia teenuseid. 
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Liikmesriikidel tuleb määratleda riiklik 
energiapuuduse mõiste, võttes aluseks 
leibkonna sissetulekust energiale kuluva 
protsendimäära.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 b)

Selgitus

Energiapuuduse ühtlustatud määratlus ei ole liikmesriikides leibkonna sissetuleku ja 
elamiskulude, sealhulgas energiakulude erinevuste tõttu praktiline. Kuid riiklik 
energiapuuduse määratlus on kaitsetumate tarbijate kindlaksmääramiseks ja selle vastu 
meetmete võtmiseks peamine.

Muudatusettepanek 163
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Lisatakse järgmine punkt:
„34 b) virtuaalne elektrijaam – elektri 
vabastamise programm, mille puhul 
elektritootjast ettevõtja on kohustatud 
teatud mahus elektrit müüma või 
kättesaadavaks tegema või lubama teatud 
ajaks huvitatud tarnijatele juurdepääsu 
oma tootmisvõimsuse osale.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 b)
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Muudatusettepanek 164
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 punkt b c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 34 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) Lisatakse järgmine punkt:
„34 c) taskukohane hind – hind, mille 
liikmesriigid määravad kindlaks riiklikul 
tasandil, konsulteerides seejuures riiklike 
reguleerivate asutuste, sotsiaalpartnerite 
ja asjaomaste sidusrühmadega ning võttes 
arvesse artikli 2 punktis 34 b sätestatud 
energiapuuduse määratlust;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 34 c)

Muudatusettepanek 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid võivad 
asutamislepingu asjakohaseid sätteid, 
eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse 
võttes ja üldist majandushuvi silmas 
pidades kehtestada elektrisektori 
ettevõtjatele avalike teenuste osutamise 
kohustused, mis on seotud turvalisusega, 
sealhulgas varustuskindlusega, tarnete 
korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga 
ning keskkonnakaitsega, sealhulgas 
energiatõhusus, taastuvenergia ja 
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kliimakaitse. Need kohustused peavad 
olema selgelt määratletud, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja kontrollitavad 
ning tagama EL elektriettevõtjatele 
võrdse juurepääsu liikmesriikide 
tarbijaskonnale. Seoses käesolevas lõikes 
nimetatud varustuskindluse, 
energiatõhusust edendava nõudluse 
juhtimise ja keskkonnakaitse ja 
taastuvenergia eesmärkide täitmisega 
võivad liikmesriigid rakendada 
pikaajalist planeerimist, võttes arvesse 
kolmandate isikute võimalusi võrgule 
juurde pääseda.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 2 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Ettepanek seada taastuvenergia kasutuses siduvaks sihiks 20 % aastaks 2020 nõuab 
elektrisektoris konkreetseid meetmeid, mis võivad erineda keskkonnakaitsemeetmetest.

Muudatusettepanek 166
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid võivad 
asutamislepingu asjakohaseid sätteid, 
eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse 
võttes ja üldist majandushuvi silmas 
pidades kehtestada elektrisektori 
ettevõtjatele avalike teenuste osutamise 
kohustused, mis on seotud turvalisusega, 
sealhulgas varustuskindlusega, tarnete 
korrapärasuse, kvaliteedi ja […] 
keskkonnakaitsega, sealhulgas 
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energiatõhusus ja kliimakaitse.”

Or. en

(Muudab direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõiget 2, lisades olemasolevasse teksti uusi osi)

Selgitus

Viies viite tarnehinnale avaliku teenuse kohustuste kaalutluste hulgast kaitsetumate klientide 
kohta esitatud kaalutluste hulka, tahetakse muudatusettepanekuga tagada, et tarnehinnaga 
seotud meetmed on suunatud kõige kaitsetumatele tarbijatele. Sihipärasemate meetmete 
lõpptulemus peaks tulema kasuks neile, kes vajavad tarbijakaitset kõige enam.

Muudatusettepanek 167
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„3. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele 
kodutarbijatele ja, kui liikmesriigid seda 
vajalikuks peavad, väikestele 
ettevõtetele (st ettevõtted, millel on kuni 
50 töötajat ja mille aastakäive või 
bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot) ja 
energiamahukaid ettevõtteid, nagu need 
on määratletud nõukogu 27. oktoobri 
2003. aasta direktiivi 2003/96/EÜ (millega 
korraldatakse ümber energiatoodete ja 
elektrienergia maksustamise ühenduse 
raamistik)1 artikli 17 lõike 1 punktis a,
osutataks universaalteenust, mis 
tähendab, et neil on õigus saada oma 
territooriumil kindlaksmääratud mahus 
elektritarneid mõistliku, hõlpsasti ja 
selgelt võrreldava ning läbipaistva 
hinnaga. Universaalteenuse osutamise 
tagamiseks võivad liikmesriigid kindlaks 
määrata viimasena vastutava tarnija. 
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Liikmesriigid kehtestavad 
jaotusettevõtetele kohustuse ühendada 
tarbijad võrku sellistel tingimustel ja 
selliste tariifidega, mis on kehtestatud 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras. 
Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista 
liikmesriike tugevdamast kodutarbijate, 
väikeste ja keskmise suurusega tarbijate 
turupositsiooni, edendades kõnealuse 
tarbijaliigi esindajate vabatahtlikku 
koondumist.
1 ELT L 283, 31.10.2003, lk 51. 

Direktiivi on viimati muudetud 
direktiiviga 2004/75/EÜ (ELT L 157, 
30.4.2004, lk 100).”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleb käsitleda isegi energiamahukaid ettevõtteid.

Muudatusettepanek 168
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„3. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele 
kodutarbijatele … osutataks 
universaalteenust, mis tähendab, et neil 
on õigus saada oma territooriumil 
kindlaksmääratud kvaliteediga
elektritarneid … hõlpsasti ja selgelt 
võrreldava, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva hinnaga. 
Kõnealustel tarbijatel on õigus valikule, 
õiglusele, esindatusele ja hüvitusele. 
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Teenuse kvaliteet peaks olema 
elektriettevõtjate kohustuste seas kesksel 
kohal. Universaalteenuse osutamise 
tagamiseks võivad liikmesriigid kindlaks 
määrata viimasena vastutava tarnija.
Liikmesriigid kehtestavad 
jaotusettevõtetele kohustuse ühendada 
tarbijad võrku sellistel tingimustel ja 
selliste tariifidega, mis on kehtestatud 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras. 
Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista 
liikmesriike tugevdamast kodutarbijate, 
väikeste ja keskmise suurusega tarbijate 
turupositsiooni, edendades kõnealuse 
tarbijaliigi esindajate vabatahtlikku 
koondumist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi)

Muudatusettepanek 169
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega: 
„3. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele 
kodutarbijatele ja, kui liikmesriigid seda 
vajalikuks peavad, väikestele 
ettevõtetele (st ettevõtted, millel on kuni 
50 töötajat ja mille aastakäive või 
bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot) 
osutataks universaalteenust, mis 
tähendab, et neil on õigus saada oma 
territooriumil kindlaksmääratud mahus 
elektritarneid mõistliku, kulupõhise ning
hõlpsasti ja selgelt võrreldava ning 
läbipaistva hinnaga. Universaalteenuse 
osutamise tagamiseks võivad 
liikmesriigid kindlaks määrata 
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viimasena vastutava tarnija. 
Liikmesriigid kehtestavad 
jaotusettevõtetele kohustuse ühendada 
tarbijad võrku sellistel tingimustel ja 
selliste tariifidega, mis on kehtestatud 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras. 
Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista 
liikmesriike tugevdamast kodutarbijate, 
väikeste ja keskmise suurusega tarbijate 
turupositsiooni, edendades kõnealuse 
tarbijaliigi esindajate vabatahtlikku 
koondumist.”

Or. de

Selgitus

Turumajanduse aluspõhimõtte järgi peaksid hinnad põhinema tegelikel kuludel. Seetõttu 
takistatakse tekkivat energiaturgu, kui kehtestatakse reguleeritud kasutajahinnad, mis on 
tegelikest kuludest madalamad, sest vahe korvamiseks tuleb leida teisi vahendeid.

Käesolev muudatusettepanek on mõeldud Eluned Morgani muudatusettepanekute 15 ja 16 
asendamiseks.

Muudatusettepanek 170
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
kõikidel tarbijatel on õigus saada tarnijalt 
elektrivarustust tarnija nõusolekul, 
olenemata sellest, mis liikmesriigis tarnija 
on registreeritud. Liikmesriigid peavad 
seetõttu võtma kõik vajalikud meetmed 
tagamaks, et oma päritoluriigis 
registreeritud äriühingud saavad kliente 
varustada, ilma et nad peaks täitma 
lisatingimusi.”
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Or. de

Selgitus

Tarnijad peavad igas liikmesriigis täitma klientide varustamiseks erinevaid tingimusi. Need 
varieeruvad turueeskirjad ja õiguslikud nõuded piiravad oluliselt turulepääsu. Piiramatu 
turulepääsu võimaldamiseks tuleks kohaldada päritoluriigi põhimõtet, see tähendab, et 
liikmesriigis registreeritud tarnijal peaks olema võimalik varustada kliente teises 
liikmesriigis, ilma et tal oleks vaja täita lisatingimusi.

Muudatusettepanek 171
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 b. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
klientidel on õigus:
a) vahetada tarnijat kahe nädala jooksul 
tarnelepingus sätestatud tingimustel ja
b) saada kõik tarbimisandmed.
Tagada tuleks nende menetluste 
diskrimineerimiseta kättesaadavus 
kõikidele turuosalistele hinna, töömahu ja 
ajakulu osas.”

Or. de

Selgitus

Kui klientidel on tarnija vahetamine keeruline ja aeganõudev, võib see negatiivselt mõjutada 
nende tahet tarnijat vahetada. Seetõttu tuleks tagada, et klientidel on diskrimineerimiseta 
juurdepääs oma andmetele ja et neile võimaldatakse lihtsat tarnija vahetamise korda. 
Üleminekuprotsess peaks ühtlasi toimuma võimalikult kiiresti ja võtma parimal juhul aega 
mitte kauem kui kaks nädalat.
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Muudatusettepanek 172
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 kolmas c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõik:
„Liikmesriigid peaksid määratlema 
energiapuuduse mõiste riigi tasandil. 
Selles suhtes tuleks konsulteerida 
reguleerivate asutuste ja turuosalistega.”

Or. de

Selgitus

Meie arvates põrkuvad raportöör Eluned Morgani esitatud muudatusettepanekud 
energiapuuduse kohta kokku riikide pädevusega (subsidiaarsuse põhimõte). See 
muudatusettepanek on seega mõeldud alternatiiviks muudatusettepanekutele 14–18. 
Energiapuudust ei tuleks käsitleda energiaturul, vaid sotsiaalalastes õigusaktides. Igal juhul 
on see riikide küsimus.

Muudatusettepanek 173
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Artikli 3 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid, ning 
tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate 
piisava kaitse, sealhulgas kohased, 
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näiteks maksetingimusi käsitlevad
meetmed nende võrgust väljajäämise 
vältimiseks […].”

Or. en

(Muudab direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõiget 5, lisades olemasolevasse teksti uusi osi)

Selgitus

Viies viite tarnehinnale avaliku teenuse kohustuste kaalutluste hulgast kaitsetumate klientide 
kohta esitatud kaalutluste hulka, tahetakse muudatusettepanekuga tagada, et tarnehinnaga 
seotud meetmed on suunatud kõige kaitsetumatele tarbijatele. Sihipärasemate meetmete 
lõpptulemus peaks tulema kasuks neile, kes vajavad tarbijakaitset kõige enam.

Muudatusettepanek 174
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Artiklile 3 lisatakse lõige:
„5 a. Liikmesriigid võtavad riiklikes 
tegevuskavades vajalikud meetmed 
energiapuudusega tegelemiseks, et tagada 
energiapuudust kannatavate inimeste 
arvu tegelik vähenemine, ning teavitavad 
sellistest meetmetest komisjoni. 
Liikmesriigid võivad universaal- ja 
avaliku teenuse osutamise kohustuse 
täitmise tagamiseks kasutada 
integreeritud lähenemisviisi. Sellised 
meetmed võivad sisaldada eritariife 
kaitsetumatele tarbijatele ja 
kodumajapidamistele, meetmeid 
energiatõhususe parandamiseks ja 
sihipärast sotsiaalabi vähese sissetulekuga 
tarbijarühmadele. Komisjon esitab 
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näitajad, mille abil kontrollida selliste 
meetmete mõju energiapuudusele. 
Kõnealused meetmed ei takista artiklis 21 
sätestatud turu avanemist.”

Or. en

Selgitus

Kuna energiapuudus on Euroopa Liidus üha kasvav probleem, tuleb seda küsimust käesolevas 
ettepanekus käsitleda ja teha energia kõikidele eurooplastele taskukohaseks.

Muudatusettepanek 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 g) Artikli 3 lõike 6 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
„6. Liikmesriigid tagavad, et 
elektritarnijad esitaksid arvetel või koos 
arvetega ning kõikides lõpptarbijatele 
pakutavates reklaam- ja 
müügimaterjalides järgmised andmed:”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 6 esimesele lõigule on lisatud uusi osi)

Selgitus

Teave elektritootmise keskkonnamõju kohta tuleks esitada kõikidel materjalidel ja reklaamil 
esiletoodult, mitte nii, et tarbija peaks seda mujalt otsima. Sarnased nõuded on kehtestatud 
teistes sektorites, näiteks autode ja kodumasinate müümisel.
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Muudatusettepanek 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 h) Artikli 3 lõike 6 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) […] teave keskkonnamõju kohta,
andmed vähemalt elektritarnija eelmise 
aasta kütusetarbest elektrienergia 
tootmisel tekkinud CO2 heite ja 
radioaktiivsete jäätmete kohta […].”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõike 6 punktist b on mõned osad välja jäetud)

Selgitus

Teave elektritootmise keskkonnamõju kohta tuleks esitada kõikidel materjalidel ja reklaamil 
esiletoodult, mitte nii, et tarbija peaks seda mujalt otsima. Sarnased nõuded on kehtestatud 
teistes sektorites, näiteks autode ja kodumasinate müügil.

Muudatusettepanek 177
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 i) Artikli 3 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis 
võivad hõlmata energiatõhusust 
edendava nõudluse juhtimise meetmeid 
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ning kliimamuutustega võitlemise 
vahendeid, sealhulgas näiteks 
olemasolevate elamute remontimise 
edendamist, ja varustuskindlust. Need 
meetmed võivad eelkõige ja vajaduse 
korral kõiki olemasolevaid riiklikke ja 
ühenduse vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja 
ehitamiseks, sealhulgas võrkude 
vastastikuse ühendamise võimsus.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 7 on lisatud uusi osi)

Muudatusettepanek 178
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 i) Artikli 3 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, …
energiatõhusust edendava nõudluse 
juhtimise meetmeid ning 
kliimamuutustega võitlemise vahendeid 
ja varustuskindlust. Need meetmed 
võivad eelkõige ja vajaduse korral kõiki 
olemasolevaid riiklikke ja ühenduse 
vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja 
ehitamiseks, sealhulgas võrkude 
vastastikuse ühendamise võimsus. Kui 
liikmesriigid vähendavad õigusaktide või 
teiste poliitiliste otsuste kohaselt ohutu ja 
mittefossiilkütuse põhise elektritootmise 
edastusmahtu, peaksid nad otsustama 
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oma taastuvenergia osa suurendada 
vastavalt kõrgemale eesmärgile, 
kindlustades seeläbi, et nende panus CO2
heite vähendamisse ja siseturgu ei 
muutu.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 7 on lisatud uusi osi)

Selgitus

On ülimalt tähtis, et jätkuks CO2 heiteta elektritootmisse investeerimise soodustamine, 
vastamaks energiavarustusega seotud nõudlusele.

Muudatusettepanek 179
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 i) Artikli 3 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis 
võivad hõlmata energiatõhusust 
edendava nõudluse juhtimise meetmeid 
ning kliimamuutustega võitlemise 
vahendeid ja varustuskindlust. Need 
meetmed võivad eelkõige ja vajaduse 
korral kõiki olemasolevaid riiklikke ja 
ühenduse vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja 
ehitamiseks, sealhulgas võrkude 
vastastikuse ühendamise võimsus. 
Liikmesriigid võivad asutamislepingu 
asjakohaseid sätteid täielikult arvesse 
võttes edendada energiatarbijate ja -
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tarnijate vahelisi pikaajalisi lepinguid, 
mis aitavad parandada energiatootmist ja 
-jaotamist, võimaldades samal ajal jagada 
saadavat kasu tarbijatega, tingimusel et 
need lepingud võivad kaasa aidata 
energiasektorisse tehtavate 
investeeringute optimeerimisele.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 7 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema oluline roll tarbijatele tegeliku kasu andmise eesmärgil.

Muudatusettepanek 180
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 i) Artikli 3 lõige 7 asendatakse 
järgmisega: 
„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse, eelkõige 
madala sissetulekuga ja eraldatud 
piirkondades elavate inimeste 
diskrimineerimise vältimise ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, …
energiatõhusust edendava nõudluse 
juhtimise meetmeid ning 
kliimamuutustega võitlemise vahendeid 
ja varustuskindlust. Need meetmed 
võivad eelkõige ja vajaduse korral kõiki 
olemasolevaid riiklikke ja ühenduse 
vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja 
ehitamiseks, sealhulgas võrkude 
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vastastikuse ühendamise võimsus.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 7 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Eraldatud piirkondades (mägi- ja saarepiirkondades) elavate tarbijate vastase 
diskrimineerimise vältimiseks.

Muudatusettepanek 181
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 i) Artikli 3 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis 
võivad hõlmata energiatõhusust 
edendava nõudluse juhtimise meetmeid 
ning kliimamuutustega võitlemise 
vahendeid ja varustuskindlust. Need 
meetmed võivad eelkõige ja vajaduse 
korral kõiki olemasolevaid riiklikke ja 
ühenduse vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja 
ehitamiseks, sealhulgas võrkude 
vastastikuse ühendamise võimsus.
Liikmesriigid võivad asutamislepingut 
täielikult arvesse võttes edendada 
pikaajalisi kokkuleppeid ja klientide ning 
tarneettevõtjate vahelisi ostuga tegelevaid 
ühendusi, mis aitavad parandada 
elektrienergia tootmist ja jaotamist, 
võimaldades samas klientidel saada 
õiglast osa kasumist, tingimusel et need 
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lepingud võimaldavad kaasa aidata 
sektorisse investeerimise 
optimeerimisele.”

Or. fr

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 7 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Tuleks arvesse võtta pikaajaliste lepingute ja ostuga tegelevate ühenduste positiivset mõju 
tootmisvõimsuse ja konkurentsivõime arendamisele.

Muudatusettepanek 182
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 j (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 j) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige 
7 a:
„7 a. Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riiklikud reguleerivad asutused 
elektrienergia tarnijaid võtma kasutusele 
hinnakujunduse mudelid, milles hind 
suurema tarbimise puhul tõuseb. 
Esimene, kõige madalam hinnaklass 
vastaks esmasele energiavajadusele eraldi 
kodu kütmiseks ja esmatarbe 
funktsioonide, näiteks valgustuse ja 
toiduvalmistamise energiale. See esmane 
energiavajadus võib üksikute või mitme 
inimesega kodumajapidamiste puhul 
varieeruda. Esmavajaduste tagamisest 
kõrgemas klassis või klassides oleksid 
hinnad oluliselt kõrgemad kui kõige 
madalamas hinnaklassis.”

Or. nl
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(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud uus lõige)

Selgitus

Diferentseeritud energiahinnad stimuleerivad/soosivad tõhusat energiakasutust ja tagavad, et 
kõikide inimeste esmane energiavajadus on rahuldatud madala hinnaga.

Muudatusettepanek 183
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 j (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 j) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riiklikud reguleerivad asutused 
elektriettevõtjaid kasutusele võtma tariife, 
mis suurema tarbimise juures tõusevad 
konkreetse eesmärgiga stimuleerida 
energiatõhusat käitumist, vähendada 
kodumajapidamiste elektrinõudlust ja 
vastavalt kodumajapidamiste CO2 heidet, 
samuti vähendada energiamaksumust 
energiapuuduses kodumajapidamistele.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud uus lõige)

Selgitus

Kõnealune tariifide kujundamise mudel pööraks praeguse hinnakujunduse mudeli pea peale. 
Ajal, mil me püüame vähendada energiatarbimist, pakub praegune hinnakujunduse mudel 
seda madalamaid hindu, mida rohkem energiat tarbitakse. Kõnealune mudel peaks olema 
elektriettevõtjate jaoks hindade suhtes neutraalne, kuid pakkuma stiimuleid energiatõhususe 
jaoks. See hakkab toimima, kui kasutusele võetakse arukad arvestid.
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Muudatusettepanek 184
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 j (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 j) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riiklikud reguleerivad asutused 
elektriettevõtjaid võtma kasutusele 
hinnakujunduse mudelid, mis hõlmavad 
rühmatariifide tõstmist, mille kaudu hind 
suurema tarbimistaseme juures tõuseb.”

Or. en

Muudatusettepanek 185
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 j (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 j) Artiklile 3 lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
ergutavad elektritarnijaid kasutusele 
võtma hinnakujunduse mudeleid, mis 
edendavad energiatõhusust ja võimalikult 
väiksemaid kulusid.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud lõige)

Selgitus

Hinnakujunduse mudelid peavad tagama energiatõhususe ja madalad hinnad.
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Muudatusettepanek 186
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 k (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 k) Artiklile 3 lisatakse lõige 9:
„9 a. Kui suudetakse tõestada, et 
elektriettevõtjad on saastekvootidega 
kauplemise süsteemi sertifikaatide kulud 
tarbijatele edasi kandnud, samas kui neile 
on kõnealused sertifikaadid tasuta 
eraldatud, võivad liikmesriigid nõuda 
asjaomastelt ettevõtjatelt täiendava 
maksustamise kaudu tagasimakseid. Selle 
laekumisi tuleks kasutada 
energiatõhususe edendamiseks 
maksustavas liikmesriigis ja elektriturul 
tõhusa konkurentsi puudumise tõttu 
energiamahukatele tööstustele 
kehtestatud ülemmäära kõrgetest 
hindadest tuleneva ebasoodsa olukorra 
hüvitamiseks.”

Or. nl

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud uus lõige)

Selgitus

Halvasti toimivast elektriturust põhjustatud kõrged energiahinnad võivad kahjustada 
rahvusvaheliselt konkureerivate äriühingute konkurentsivõimet. Mõningane hüvitamine on 
asjakohane.
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Muudatusettepanek 187
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 10: välja jäetud
„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse väljajätmine.

Muudatusettepanek 188
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 10: välja jäetud
„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de
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Selgitus

Komisjoni ettepanek võtta kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastu suunised piirab 
oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks seega tagasi lükata.

Muudatusettepanek 189
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 10: välja jäetud
„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de

Selgitus

Ettepanekus nimetatud komiteemenetluse eesmärk on Euroopa Parlamendi mõju piiramine. 
See tähendaks oluliste elektrienergia siseturu kujundamise otsuste demokraatlikust 
õigusloomeprotsessist väljajätmist. Arvestades, et komiteemenetluse tulemus võib olla väga 
kaugeleulatuv ja et sellised põhieeskirjad kahjustaksid oluliselt põhivõrguettevõtjate suhtes 
ette nähtud eraldamist, tuleks see ettepanek põhimõtteliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 10: välja jäetud
„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon võtab komiteemenetluse teel vastu suunised avaliku teenuse kohustuse, 
universaalteenuse, viimasena vastutava tarnija, kaitsemeetmete kohta kaitsetumate klientide 
kaitseks, tarnija vahetamise korra, teabe avalikustamise kohta. Riikide eri õigusaktide täieliku 
ühtlustamise tagamiseks tuleb kõik need teemad vastu võtta nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
kaasamisega, kuna liigne komiteemenetluse kasutamine võib regulatiivset kindlusetust 
suurendada.

Muudatusettepanek 191
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 10: välja jäetud
„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de
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Selgitus

Vajalikud tarbijakaitse alased sätted tuleks esitada direktiivis. Seetõttu ei ole suuniste 
vastuvõtmise luba vaja.

Muudatusettepanek 192
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

„10. Komisjon võib pärast nõuetekohast 
konsulteerimist huvitatud 
sidusrühmadega vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse tagada, et selliste suuniste väljatöötamisel ja 
rakendamisel järgitakse heade reguleerimistavade põhimõtteid.

Muudatusettepanek 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklile 3 lisatakse lõige:
„10 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kodutarbijatega, kelle ühendusvõimsus on 
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kuni 10 kW, sõlmitud 
energiatarnelepingutes ei kehtestata 
mahust olenemata fikseeritud 
miinimumhinda, vaid need lepingud 
peavad kajastama tarbitud energiamahul 
põhinevat muutuvat kulukomponenti.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud uus lõige 10 a)

Selgitus

Ühendus- ja arvestuskulud kuuluvad seadusega reguleeritud turustamistegevuse hulka, ei ole 
põhjust kehtestada kodutarbijatega sõlmitud lepingutes fikseeritud lisatasu. Kodutarbijate 
puhul, kelle ühendusvõimsus ületab 10 kW, on fikseeritud hinna komponent õigustatud 
tipptundidel tasakaalustamise vajadusest tulenevate kulude puhul. See meede tagab samuti 
hindade suurema läbipaistvuse, sest enamiku kodutarbijate hind sisaldab ainult ühte 
parameetrit.

Muudatusettepanek 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artiklile 3 lisatakse lõige:
„10 b. Liikmesriigid tagavad selleks, et 
aidata tarbijatel energiakulusid 
vähendada, et vähemalt 2 % kogu 
kodutarbijatelt saadavat elektritulu 
kulutatakse energiatõhususe 
rahastamiseks ja nõudluse mõõtmise 
programmidele kodutarbijate jaoks. Era-
ja avaliku sektori elektriettevõtjad, 
energiateenuste ettevõtjad, piirkondlikud 
ja kohalikud asutused ning valitsusvälised 
organisatsioonid võivad sellest fondist abi 
taotleda kodutarbijatele mõeldud tõhusate 
energiaprogrammide edendamise 
(kaas)rahastamiseks, erilise 
rõhuasetusega kaitsetumatel tarbijatel. 
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Nimetatud fondide volituste juhtimine ja 
üksikasjad otsustatakse kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 3 on lisatud uus lõige 10 b)

Selgitus

Liberaliseeritud elektriturul elektrinõudlus kasvab. Kuna tõhusate energiateenuste 
pakkumisel kodutarbijatele on tehingukulud suuremad kui teenuste pakkumisel suurtele 
elektritarbijatele, on sellel tasandil energiatõhususe edendamise kõige sobivam viis fondi 
loomine. Seda liiki vahend on andnud äärmiselt positiivseid tulemusi Taanis, 
Ühendkuningriigis, Madalmaades ja mitmetes Ameerika Ühendriikide osariikides 
keskkonnakaitses, üldkulude vähendamisel ning töökohtade loomisel.

Muudatusettepanek 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad järelevalve 
varustuskindluse küsimuste üle. Kui 
liikmesriigid peavad seda vajalikuks, 
võivad nad selle ülesande delegeerida 
artikli 23 lõikes 1 nimetatud 
reguleerivatele asutustele. Järelevalve 
peab eelkõige hõlmama 
pakkumise/nõudluse tasakaalu riiklikul
turul, sealhulgas üksikasjalikku 
tulevikunõudluse prognoosi ja 
olemasolevaid tarnevõimalusi, 
kavandatavaid või ehitatavaid 
lisavõimsusi ning võrkude kvaliteeti ja 
hooldustaset, hajus- ja väiketootmise 
juurdepääsetavust, kuid ka tippnõudluse 
rahuldamise meetmeid ja tegevuskava 
ühe või mitme tarnija väljalangemise 
korral. Pädevad asutused avaldavad iga 
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kahe aasta järel hiljemalt 31. juuliks 
aruande, milles käsitletakse nende 
küsimuste üle teostatava järelevalve 
tulemusi ja samuti võetud või 
kavandatavaid meetmeid nendega 
tegelemiseks, ning edastavad selle 
aruande seejärel komisjonile.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 4 on lisatud elemente prognooside ning elektri hajus- ja 
väiketootmise kohta)

Selgitus

Varustuskindluse eesmärkide saavutamiseks oodatakse suuremal määral hajus- ja 
väiketootmisele tuginemist. Sellise tootmise arendamiseks on vaja mittediskrimineerivat 
juurdepääsu võrkudele ja järelevalvega tuleb tagada, et see nii toimub.

Muudatusettepanek 196
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel –5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel –5 a

Riiklikud reguleerivad asutused tagavad 
toimimise tehniliste kriteeriumide 
kindlaksmääramise ning piisavat 
usaldusväärsuse ja kindluse taset 
kehtestavate tehniliste eeskirjade ning 
elektrijaamade, jaotussüsteemide, 
otseühenduses tarbijate seadmete, 
ühendussüsteemide ja otseliinide 
toimimise suhtes kehtivate nõuete 
väljatöötamise ja avaldamise. Kõnealused 
tehnilised eeskirjad peavad tagama 
süsteemide koostalitlusvõime ning olema 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad. Kui 
amet leiab, et need eeskirjad on vaja 
ühtlustada, teeb ta vastavatele riiklikele 
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reguleerivatele asutustele asjakohased 
soovitused.”

Or. en

Selgitus

Artiklis 5 käsitletakse ainult ühendusega seotud küsimusi, kuigi võrkude toimimisega seotud 
küsimused (st ühendusjärgse etapi küsimused) on sama tähtsad ja neid tuleks samuti siin 
käsitleda.

Muudatusettepanek 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline 
piirkond vastab geograafilise piirkonna 
määratlusele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.”

1. Liikmesriigid teevad omavahel 
koostööd, et integreerida oma siseriiklikud 
turud vähemalt piirkondlikul tasandil. 
Eelkõige edendavad liikmesriigid 
võrguettevõtjate piirkondliku tasandi 
koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku järjepidevust.

1 a. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus 
koostöös esineb märkimisväärseid 
raskusi, võib komisjon nende 
liikmesriikide ühisel taotlusel ja kõikide 
asjaomaste liikmesriikide nõusolekul 
määrata piirkondliku koordinaatori. 
1 b. Piirkondlik koordinaator edendab 
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riiklike reguleerivate asutuste ja teiste 
pädevate riigiasutuste, võrguettevõtjate, 
elektribörside, võrgukasutajate ja 
turuosaliste koostööd piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlik koordinaator 
eelkõige:
a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid 
võrkude vastastikustesse ühendustesse. 
Selleks abistab piirkondlik koordinaator 
põhivõrguettevõtjaid, koostades nende 
piirkondliku vastastikuse ühenduse kava, 
ja aitab kaasa nende investeerimisotsuste 
kooskõlastamisele ning vajaduse korral 
nende turunõudluse hindamise ning 
võimsuse jaotamise menetlusele;
b) edendab võrkude tõhusat ja ohutut 
kasutamist. Selleks aitab piirkondlik 
koordinaator ühiste jaotus- ja 
kaitsemehhanismide ettevalmistamisega 
kaasa põhivõrguettevõtjate, riiklike 
reguleerivate asutuste ja teiste pädevate 
riiklike asutuste vahelisele 
koordineerimisele;
c) esitab igal aastal komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele aruande 
piirkonnas tehtud edusammude ja edasist 
arengut takistavate võimalike raskuste või 
takistuste kohta.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud koordinaatorid võivad mängida olulist rolli liikmesriikide dialoogi 
lihtsustamises, eelkõige piiriüleste investeeringute osas.

Muudatusettepanek 198
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a



AM\713546ET.doc 85/106 PE404.393v01-00
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

1. Liikmesriigid ja reguleerivad asutused
teevad omavahel koostööd, et integreerida 
oma siseriiklikud turud vähemalt ühe või 
mitme piirkonna tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

Or. de

Selgitus

EL püüab luua piiriüleste turgude piirkondi. Seetõttu on kiiresti vaja kogu andmevahetuse 
kord ühtlustada. Liberaliseeritud turul on andmevahetuse korra toimimine kavandamise, 
arveldamise, arvete esitamise, tarnija vahetamise jne eeltingimus. Ühtlustatud andmevahetuse 
korra puudumine takistab piirkondades piiriülese turu tekkimist.

Muudatusettepanek 199
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Käesolevas 
artiklis nimetatud piirkondliku koostööga 
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vastab geograafilise piirkonna
määratlusele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.”

hõlmatud geograafiline piirkond vastab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 
(milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikes 3 antud geograafilise 
piirkonna määratlusele, isegi kui see 
koostöö võib laieneda ka teistele 
geograafilistele piirkondadele.”

Or. es

Selgitus

Lisaks sellele, et peetakse meeles, et selles valdkonnas kehtivad ühenduse eeskirjad, tuleks ka 
vältida olukorda, kus komisjon kehtestab tulevikus geograafilise koostööpiirkonna või mõni 
liikmesriik otsustab laiendada oma mehhanisme ja kehtestada neid teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek 200
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline 
piirkond vastab geograafilise piirkonna 
määratlusele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.

Liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad 
asutused teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
kõigepealt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd eesmärgiga 
luua konkurentsivõimeline Euroopa turg, 
hõlbustades oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku ühtlustamist ning eelkõige 
integreerides Euroopa Liidus praegu 
olemasolevad energiasaared.

Or. en
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Selgitus

Piirkondlikud turud peaksid olema esimene samm täielikult integreeritud Euroopa turu 
suunas ja neid ei pea geograafiliselt kindlaks määrama Euroopa Komisjon.

Muudatusettepanek 201
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline 
piirkond vastab geograafilise piirkonna 
määratlusele vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 (milles käsitletakse 
võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

Liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad 
asutused teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
piirkondlike põhivõrguettevõtjate 
loomiseks, luues seeläbi 
konkurentsivõimelise Euroopa turu, ning 
hõlbustavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku ühtlustamist. Piirkondlike 
põhivõrguettevõtjate geograafiline 
piirkond vastab geograafilise piirkonna 
määratlusele vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 (milles käsitletakse 
võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.”

Or. en

Selgitus

Piirkondlike põhivõrguettevõtjate loomine on tähtis, sest piirkondlikel põhivõrguettevõtjatel 
on parem arusaam piirkondlike piiriüleste infrastruktuuride arenguvajadustest ja nad on 
võimelised lahendama kitsaskohti piirkondlikel turgudel. Kuna taastuvenergia osakaalu 
eesmärgiks on seatud 20 %, on infrastruktuuri arendamise, võrkude laiendamise ja nende 
võimsuse suurendamise vajadus saanud tõeliselt tähtsaks. Piirkondlike põhivõrguettevõtjate 
loomine tagaks selles arendusprotsessis probleemiga kõige tõhusama tegelemise.
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Muudatusettepanek 202
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

Liikmesriikide pädevad asutused ja 
riiklikud reguleerivad asutused teevad 
omavahel koostööd, et integreerida oma 
siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul 
tasandil. Eelkõige tagavad nad
võrguettevõtjate piirkondliku tasandi 
koostöö ning tugevdavad oma õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku ühtlustamist ja 
järjepidevust. Liikmesriigid edendavad ka 
riiklike reguleerivate asutuste piiriülest ja 
piirkondlikku koostööd. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Selle sõnastusega püütakse edasi anda vajadust, et liikmesriigid võimaldaksid ja ergutaksid 
tõepoolest riiklike reguleerivate asutuste piiriülest ja piirkondlikku koostööd.

Muudatusettepanek 203
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, Liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad 
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et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

asutused teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
tagavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostöö eesmärgiga 
luua konkurentsivõimeline Euroopa turg 
ning hõlbustavad oma õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku ühtlustamist. 
Piirkondliku koostööga hõlmatud 
geograafiline piirkond vastab geograafilise 
piirkonna määratlusele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Kogemus näitab, et piirkondlik integratsioon on vajalik vaheetapp üleeuroopalise 
konkurentsivõimelise energiaturu saavutamiseks.

Piirkondlik koostöö on peamine ja selle eest ei peaks vastutama ainult liikmesriigid, vaid 
reguleerivad asutused ja sidusrühmad. Tuleks eelkõige tagada, et võrguettevõtjad tugevdaksid 
oma koostööd, sest nende roll turgude loomisel, põhivõrkude käitamisel ja arendamisel on 
turgude integreerimisel otsustava tähtsusega. Selle tulemuseks peaks olema võrguettevõtjate 
ülesannete integreerimine piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et ühtlustada ja integreerida oma 
siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul 
tasandil. Eelkõige edendavad liikmesriigid 
võrguettevõtjate piirkondliku tasandi 
koostööd ning tugevdavad oma õiguslike ja 
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raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.

reguleerivate raamistike järjepidevust. 
Piirkondliku koostööga hõlmatud 
geograafiline piirkond vastab geograafilise 
piirkonna määratlusele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Prioriteet on riiklike reguleerivate raamistike ühtlustamine ja võrdsete võimaluste loomine 
kooskõlas parimate tavadega, samuti piirkondliku koostöö kaudu. Näiteks ei ole enam 
vastuvõetav, et mõnedele ettevõtjatele seatakse oma riigi turul ranged piirangud, samas kui 
teistel säilivad oma riigi turgudel äärmiselt soodsad tingimused ja nad võivad seda 
konkurentsieelist ära kasutades oma tegevust laiendada naaberturgudele.

Muudatusettepanek 205
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjepidevust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline piirkond 
vastab geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.“

1. Asjaomased riigi ametiasutused ja 
riiklikud reguleerivad asutused teevad 
omavahel koostööd, et integreerida oma 
siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul 
tasandil. Eelkõige edendavad nad
võrguettevõtjate piirkondliku tasandi 
koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku lähenemist ja
järjepidevust. Piirkondliku koostööga 
hõlmatud geograafiline piirkond vastab 
geograafilise piirkonna määratlusele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. juuni 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 (milles käsitletakse võrkudele 
juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses) artikli 2h lõikele 3.“
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Or. fr

Selgitus

Piirkondlik koostöö eeldab liikmesriikide, aga konkreetsemalt nende vastavate riiklike 
reguleerivate asutuste osalemist ja tegutsemist. Need piirkondlikud algatused on mõeldud ka 
riikide eri reguleerivate ja õiguslike raamistike lähendamiseks: just nii võimaldavad need 
soodustada turgude integreerimist ja siseturu väljakujundamist.

Muudatusettepanek 206
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Liikmesriigid soodustavad ja 
toetavad lõikes 1 sätestatud piirkondliku 
koostöö saavutamiseks igati 
põhivõrguettevõtjate ja riiklike 
reguleerivate asutuste koostööd 
juurdepääsu- ja 
tasakaalustamiseeskirjade ühtlustamiseks 
(soodustades tasakaalustavate alade 
integreerimist) paljudes 
naaberliikmesriikides eraldi ja tervikuna 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003/EÜ 
artikli 2h lõikele 3. See koostöö võib 
esineda asjaomaste põhivõrguettevõtjate 
ühise struktuuri kujul, mis katab mitut 
naaberterritooriumi. Sellisel juhul 
tagavad liikmesriigid, et see 
põhivõrguettevõtjate ühine struktuur 
vastab artiklitele 8 ja 10 a.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 a)
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Selgitus

Suuremate ja likviidsemate turgude ülesehitamise väljakutse vajab kindlakäelist juhtimist. 
Arvestades, et võrguettevõtjate vabatahtlik koostöö piirkondlikul tasandil võib mõnel juhul 
tulemusi anda, leiame siiski, et piirkondlikus võrguettevõtluses on seega vaja tugevamat 
raamistikku.

Direktiivis tuleks anda lõpptulemusena piirkondliku võrguettevõtja asutamise võimalus. 
Samuti on tõeliselt üleeuroopalise turu tekke võimaldamiseks väga tähtis tagada 
piirkondadevaheline koostöö.

Muudatusettepanek 207
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Amet teeb vastavalt käesoleva 
direktiivi IV peatükile koostööd riiklike 
reguleerivate asutuste ja 
põhivõrguettevõtjatega, et tagada 
konkurentsivõimelise Euroopa turu 
loomise eesmärgil reguleerivate 
raamistike piirkondadevaheline 
lähenemine. Kui amet leiab, et selline 
koostöö nõuab siduvaid eeskirju, esitab ta 
selle kohta kohased soovitused. 
Piirkondlikel turgudel saab ametist 
vastutav reguleeriv asutus.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 a)

Selgitus

Tõhusa Euroopa turu saavutamiseks on ülimalt tähtis ameti tihe ja tõhus koostöö riiklike 
reguleerivate asutustega.
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Muudatusettepanek 208
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Piiriülese elektrikaubanduse kindla 
ja usaldusväärse haldamise arendamise 
toetamiseks asutavad põhivõrguettevõtjad 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2h 
lõikes 3 määratletud igas geograafilises 
piirkonnas koordineerimiskeskuse, mis:
i) tegutseb teabevahetuse ühise 
platvormina avarii korral;
ii) teostab piiril tekkiva ülekoormuse 
piirkondlikke uuringuid.”

Or. fr

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 a)

Selgitus

Elektri põhivõrgud on üksteisest väga sõltuvad. Nende piirkondlikku koostööd tuleb siiski 
tugevdada suuremate rikete, elektrikatkestuste ohu piiramiseks ja ühtse elektrituru loomiseks. 
Seda koostööd saaks tugevdada tänu Euroopa elektritarne koordineerimise keskuse loomisele, 
mille ülesandeks oleks varustuskindluse küsimuste lahendamine avarii korral ja võrkude 
vastastikuste ühenduste vahelise ülekoormuse uurimine.

Muudatusettepanek 209
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
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„1 a. Liikmesriigid, reguleerivad asutused 
ja kõik turuosalised teevad koostööd oma 
andmevahetuse korra ühtlustamiseks 
kõige olulisemate turuprotsesside jaoks.”

Or. xm

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 a)

Selgitus

EL püüab luua piiriüleste turgude piirkondi. Seetõttu on kiiresti vaja kogu andmevahetuse 
kord ühtlustada. Liberaliseeritud turul on andmevahetuse korra toimimine kavandamise, 
arveldamise, arvete esitamise, tarnijavahetuse jne eeltingimus. Ühtlustatud andmevahetuse 
korra puudumine takistab piirkondades piiriülese turu tekkimist.

Muudatusettepanek 210
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Komisjon ja amet edendavad 
elektriturgude piirkondadevahelist 
koostööd ja vastutavad nende 
integreerimise eest ühtseks Euroopa 
elektrituruks.”

Or. xm

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 a)

Muudatusettepanek 211
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
elektriettevõtjad toodaksid osa elektrist 
säästvalt. Säästva energia osakaal peab 
põhinema direktiivi XXXX/XX/EÜ* 
läbivaatamise tulemusel liikmesriigi 
võetud kohustustel;
* täiendatakse hiljem, kui taastuvenergia 
direktiivi lõplik number on teada.”

Or. xm

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 a)

Selgitus

Taastuvenergia on paljudel juhtudel kallim kui taastumatu energia. Vältimaks, et liikmesriigid 
subsideerivad direktiivi XXXX/XX/EÜ (taastuvenergia direktiiv) alusel ulatuslikult 
elektriettevõtjaid säästva tootmise eest, tuleb lisada seaduslik kohustus.

Muudatusettepanek 212
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 b. Uue piirkondliku võrguettevõtja 
territooriumi asjaomased riiklikud 
ametiasutused ühtlustavad siduva ja 
ametile edastatud ajakava alusel 
eeskirjad:
– piiriülese võimsuse eraldamise kohta 
kõikidel aegadel;
– võrkude vastastikuse ühenduse 
kasutajatele ühtse liidese loomise kohta;
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– järelturu ühise haldamise kohta;
– võrkude vastastikuse ühendamise 
võimsuse päevanormide eraldamise 
integreeritud süsteemi loomise kohta;
– kohandamise ja kindluse kohta.”

Or. fr

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 b)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate piirkondliku koostöö tugevdamine aitab võrkude ja eelkõige võrkude 
vastastikuse ühendamise kasutamise eeskirju ühtlustada. Seega tehakse ettepanek võrkude 
vastastikuse ühendamise haldamise ja võrkude tasakaalustamise ning kindluse eeskirjad 
kohustuslikus korras ühtlustada.

Muudatusettepanek 213
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„1 b. Komisjon valmistab ette tehnilised ja 
finantsmeetmed, et aidata Euroopa 
elektrienergiaturgude eraldatusest üle 
saada.”

Or. xm

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a on lisatud uus lõige 1 b)
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Muudatusettepanek 214
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 b

Põhivõrguettevõtjad asutavad selleks, et 
toetada kindla ja usaldusväärse piiriülese 
elektrivoogude haldamise arendamist, 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2h 
lõikes 3 määratletud igas geograafilises 
piirkonnas koordineerimiskeskuse, mis:
i) tegutseb teabevahetuse ühise 
platvormina avarii korral;
ii) teostab piiril tekkiva ülekoormuse 
piirkondlikke uuringuid mitte reaalajas.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 5 b)

Selgitus

Võrkudevahelist piirkondlikku koostööd tuleb tugevdada suuremate rikete, elektrikatkestuste 
ohu piiramiseks ja ühtse elektrituru loomiseks. Seda koostööd saaks tugevdada tänu Euroopa 
elektritarne koordineerimise keskuse loomisele, mille ülesandeks oleks varustuskindluse 
küsimuste lahendamine avarii korral ja võrkude vastastikuse ühendamise ülekoormuse 
uurimine.

Muudatusettepanek 215
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 5 c

„Uue piirkondliku võrguettevõtja 
territooriumi asjaomased riiklikud 
ametiasutused ühtlustavad siduva ja 
ametile edastatud ajakava alusel 
eeskirjad:
– piiriüleste võimsuste eraldamise kohta 
kõikidel aegadel;
– võrkude vastastikuse ühendamise
kasutajatele ühtse liidese loomise kohta;
– järelturu ühise haldamise kohta;
– võrkude vastastikuse ühendamise 
võimsuse päevanormide eraldamise 
integreeritud süsteemi loomise kohta;
– kohandamise ja kindluse kohta.”

Or. 

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 5c)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate piirkondliku koostöö tugevdamine aitab võrkude ja eelkõige võrkude 
vastastikuse ühendamise käitamise eeskirju ühtlustada. Seega tehakse ettepanek võrkude 
vastastikuse ühendamise haldamise ja võrkude tasakaalustamise ja kindluse eeskirjad 
kohustuslikus korras ühtlustada.

Muudatusettepanek 216
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 6 lõike 2 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Artikli 6 lõike 2 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
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„2. Liikmesriigid kehtestavad 
kriteeriumid oma territooriumil 
elektritootmisvõimsuse ehitamise lubade 
andmiseks. Need kriteeriumid 
seonduvad:”

Or. 

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõike 2 esimesele lõigule on lisatud uusi osi)

Selgitus

Lubade andmise kriteeriumid peavad olema siduvad.

Muudatusettepanek 217
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 6 lõike 2 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 f) Artikli 6 lõike 2 punkt g asendatakse 
järgmisega:
„g) esmaste allikate laadiga, kusjuures 
fossiilsetest energiaallikatest elektri 
tootmise luba antakse ainult 
äriühingutele, kes toodavad säästvat 
energiat vähemalt liikmesriigi sätestatud 
protsendimäära mahus ja kasutavad CO2
heite minimeerimiseks kõige arenenumat 
tehnoloogiat;”

Or. nl

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõike 2 punktile g on lisatud uusi osi)

Selgitus

Luba tuleks anda ainult äriühingutele, kes kasutavad kõige keskkonnasõbralikumat 
tehnoloogiat ja aitavad kaasa riigis kehtestatud säästva energia eesmärgi saavutamisele.
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Muudatusettepanek 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 g) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Liikmesriigid tagavad, et 
detsentraliseeritud väikesemahulise ja/või 
jaotatud tootmisega elektritootjate puhul 
võimaldatakse lihtsustatud lubade 
andmise menetlusi. Neid lihtsustatud 
menetlusi tuleks kohaldada kõikidele alla 
50 MW võimsusega rajatistele ja kõikidele 
jaotusvõrgusisestele generaatoritele.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõiget 3 on muudetud)

Selgitus

Detsentraliseeritud energiaallikate arendamise ergutamiseks, tunnistades samas väiksemate 
toiteallikate piiratumat keskkonnamõju, tuleks välja arendada kiirendatud menetlused.

Muudatusettepanek 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Kõrge CO2 heite tasemega uute 
tootmisvõimsuste keeld



AM\713546ET.doc 101/106 PE404.393v01-00
Freelance-tõlge

ET

Liikmesriigid ei luba artiklite 6 ja 7 
nõudeid täites uusi 
elektritootmisvõimsusi, kui nende 
võimsuste töö tulemusel ületab CO2 heide 
350 grammi toodetud energia kilovatt-
tunni kohta.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 7 a)

Selgitus

2006. aasta Sterni ülevaates järeldati, et kui kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni 
atmosfääris ei suudeta nõuetekohaselt stabiliseerida, võib selle tulemusel maailma SKT 
väheneda vähemalt 20 % võrra. Sellise kaoga, mis tuleneb osaliselt sellest, et ELi majandust 
blokeerib kõrge CO2 heite tasemega energiainfrastruktuur, kaasneks olulised negatiivsed 
mõjud siseturu toimimisele. Seega tuleks keelata uued energiatootmisvõimsused, millel on 
ühiku toodangu kohta kõrge CO2 heite tase.

Muudatusettepanek 220
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Kõrge CO2 heite tasemega uute 
tootmisvõimsuste keeld
Liikmesriigid ei luba artiklite 6 ja 7 
nõudeid täites uusi 
elektritootmisvõimsusi, kui nende 
võimsuste töö tulemusel ületab CO2 heide 
420 grammi toodetud energia kilovatt-
tunni kohta.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 7 a)
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Selgitus

2006. aasta Sterni ülevaates järeldati, et kui kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni 
atmosfääris ei suudeta nõuetekohaselt stabiliseerida, võib selle tulemusel maailma SKT 
väheneda vähemalt 20 % võrra. Sellise kaoga kaasneksid olulised negatiivsed mõjud siseturu 
toimimisele ja see oleks seega vastuolus asutamislepingu artiklis 2 sätestatud Euroopa Liidu 
esmase ülesandega. Seega tuleks keelata uued energiatootmisvõimsused, millel on ühiku 
toodangu kohta kõrge CO2 heite tase.

Muudatusettepanek 221
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Tsiviilvastutuse piirid tuumaavarii korral
Tuumaelektrijaamade ettevõtjad 
tõendavad igal aastal pädevale riigi 
ametiasutusele ja komisjonile, et neil on 
kindlustuskate tuumaavariist tulenevate 
tsiviilvastutus- ja kindlustusnõuete vastu 
minimaalselt 2,8 miljardi euro väärtuses 
kindlustusjuhtumi kohta.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 7 a)

Selgitus

ELi tsiviilvastutussüsteemile tuumaavarii korral on praegu iseloomulikud ebaühtlased 
õigussüsteemid ja allsüsteemid. EL peaks siseturu toimimise parandamiseks ja 
konkurentsimoonutuste vähendamiseks eelkõige piiriülese kaubavahetuse osas kehtestama 
ühtlustatud kindlustussumma alammäära. Välja pakutud summa on Saksamaal juba kehtiv 
piirmäär.
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Muudatusettepanek 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Ettevõtja vastutuse piirid raske 
tuumaavarii korral
Tuumaelektrijaama töö eest vastutav 
ettevõtja tõendab igal aastal pädevale riigi 
ametiasutusele ja komisjonile, et tal on 
kehtiv kindlustuspoliis, mis katab raskest 
tuumaavariist tulenevate kolmandate 
poolte nõuded minimaalselt 2500 miljoni 
euro väärtuses kindlustusjuhtumi kohta.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 7 a)

Selgitus

Tsiviilvastutuse piirid on praegu ELis väga erinevad. Enamikus liikmesriikides, kus töötavad 
tuumaelektrijaamad, on ettevõtetelt nõutav minimaalne kindlustuskate alla 500 miljoni euro 
kindlustusjuhtumi kohta. EL peaks selliste piirangute ühtlustamiseks ja seega siseturu 
toimimise parandamiseks ja konkurentsimoonutuste vähendamiseks eelkõige piiriülese 
kaubavahetuse osas kehtestama tüüpilise kindlustussumma alammäära. Välja pakutud summa 
on Saksamaal juba kehtiv piirmäär.

Muudatusettepanek 223
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Liikmesriigid võivad oma põhivõrkude 
töömudelite kehtestamisel valida järgmiste 
hulgast:
a) üks või mitu artiklis 8 määratletud 
põhivõrguettevõtjat või üks või mitu 
artiklis 10 määratletud sõltumatut 
süsteemihaldurit;
b) üks või mitu põhivõrguettevõtjat ja üks 
või mitu sõltumatut süsteemihaldurit.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 7 a)

Selgitus

Tuleb selgitada, et artikli 8 lõikest 1 tehtav erand ei tähenda automaatselt iga vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja jaoks eraldi sõltumatu süsteemihalduri loomist, kui see on artikli 10 
raames nõutav.

Muudatusettepanek 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Liikmesriigid tagavad 
põhivõrguettevõtjate sõltumatuse 
kindlustamiseks, et vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjad peavad alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta]
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täitma kas artikli 8 lõike 1 punktide a–d 
sätteid või artikli 10 või artikli 8b a 
sätteid.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud uus artikkel 7 a)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tuuakse omandisuhete eraldamise ja sõltumatute 
süsteemihaldurite alternatiivina sisse tegelik ja tõhus eraldamine. See tagab 
põhivõrguettevõtjate tegeliku eraldamise omandisuhteid rikkumata ja vajaduseta põhivõrku 
või energiatootmist müüa.

Muudatusettepanek 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 i) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 b
Ettevõtja vastutus raske tuumaavarii 
korral
Tuumaelektrijaama eest vastutav ettevõtja 
tõendab igal aastal pädevale riigi 
ametiasutusele, et tal on kehtiv rahaline 
tagatis raskest tuumaavariist tulenevate 
kolmandate poolte kõikide võimalike 
nõuete vastu.”

Or. en

(Direktiivile 2003/54/EÜ on lisatud pärast artiklit 7a uus artikkel 7 b)

Selgitus

Tsiviilvastutuse piirid on praegu ELis väga erinevad. EL peaks selliste piirangute 
ühtlustamiseks ja seega siseturu toimimise parandamiseks ja konkurentsimoonutuste 
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vähendamiseks eelkõige piiriülese kaubavahetuse osas nõudma, et on olemas nõuetekohased 
hüvitussüsteemid, mis võimaldavad kõikidel potentsiaalsetel ohvritel saada hüvitust, ja 
tagama, et elektritootjatel on võrdsed võimalused.
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