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Muudatusettepanek 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta]:

1. Et tagada põhivõrguettevõtjate 
sõltumatus, tagavad liikmesriigid, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta] 
peavad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjad täitma kas järgmisi punkte a–d 
või artiklit 10 või artikli 10b sätteid:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek toob sisse põhivõrkude tõhusa ja tulemusliku õigusliku 
eraldamise kui alternatiivi omandisuhete eraldamisele ja sõltumatule võrguettevõtjale. See 
tagab põhivõrguettevõtjate tõhusa eraldamise ilma omandisuhteid rikkumata ega põhjusta 
põhivõrkude või energiatootmise müüki.

Muudatusettepanek 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta]:

1. Et tagada põhivõrguettevõtjate 
sõltumatus, tagavad liikmesriigid, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta] 
peavad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjad täitma:
– kas käesoleva artikli ning artiklite 8a ja 
8b sätteid; või
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– artiklite 8a, 8b ja 8b a sätteid.

Käesoleva artikli ning artiklite 8a ja 8b 
sätete täitmise korral tagavad 
liikmesriigid, et alates [ülevõtmise 
kuupäev pluss üks aasta]:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annab liikmesriikidele võimaluse valida omandisuhete 
eraldamise ning põhivõrkude tõhusa ja tulemusliku eraldamise vahel. See on seotud artikli 28 
muudatusettepanekuga, milles komisjonil palutakse üle vaadata, kas põhivõrkude tõhus ja 
tulemuslik eraldamine on tõhusa konkurentsi saavutamiseks piisav ning teavitada tulemustest 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

Muudatusettepanek 228
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegutsevad kõik põhivõrke omavad 
ettevõtjad põhivõrguettevõtjatena; 

a) tegutsevad kõik põhivõrke omavad 
ettevõtjad põhivõrguettevõtjatena või 
omavad põhivõrguettevõtjast partnerit;

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks olema piisavalt paindlik, et võimaldada pragmaatilisi piirkondlikke ja/või 
ajutisi lahendusi, võimaldades delegeerida süsteemi haldamise riikidevahelistele üksustele. 
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Muudatusettepanek 229
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tegutsevad kõik põhivõrke omavad 
ettevõtjad põhivõrguettevõtjatena; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealuse sätte väljajätmine artiklist 8 tähendab, et põhivõrguettevõtja saab olla mitte 
üksnes võrgu varade kui terviku omanik, vaid ka ettevõtja, kes ei oma vara või on vaid 
osaliselt võrgu varade omanik. Sellele vaatamata ja igal juhul kehtivad samad nõuded.

Muudatusettepanek 230
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sama isik või samad isikud ei või: b) sama isik või samad isikud, kas üksi või 
koos, ei või:

Or. en

Muudatusettepanek 231
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat ning otseselt ega kaudset
kontrollida põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku, omada nendes mis tahes huve 
ja teostada nende üle mis tahes õigusi,

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat ning otseselt ega kaudselt
kontrollida põhivõrguettevõtjat, omada 
nendes mis tahes huve ja teostada nende 
üle mis tahes õigusi,

Or. en

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut õigustab asjaolu, et sõnastus tundub ebaselge ja mitte 
piisavalt täpne ning võib põhjustada ebakindlust.

Muudatusettepanek 232
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat ning otseselt ega kaudset
kontrollida põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku, omada nendes mis tahes huve 
ja teostada nende üle mis tahes õigusi,

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat ning otseselt ega kaudselt
kontrollida põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku, 

Or. en

Muudatusettepanek 233
Manuel António dos Santos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat ning otseselt ega kaudset
kontrollida põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku, omada nendes mis tahes huve
ja teostada nende üle mis tahes õigusi,

i) otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat ning otseselt ega kaudselt
kontrollida põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku ja teostada nende üle mis tahes 
õigusi,

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku tegemisel lähtuti seisukohast, et vähemusosaluse ärahoidmiseks puudub 
vajadus seni, kuni see ei mõjuta tegevuse juhtimist. Vähemusosaluse olemasolu ei ohusta 
võrguettevõtja sõltumatust. 

Muudatusettepanek 234
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida 
põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning 
otseselt ega kaudset kontrollida tootmise ja 
tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või 
teostada selle üle mis tahes õigusi;

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida 
põhivõrguettevõtjat ning otseselt ega 
kaudselt kontrollida tootmise ja 
tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või 
teostada selle üle mis tahes õigusi;

Or. en

Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut õigustab asjaolu, et sõnastus tundub ebaselge ja mitte 
piisavalt täpne ning võib põhjustada ebakindlust.
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Muudatusettepanek 235
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida 
põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning 
otseselt ega kaudset kontrollida tootmise ja 
tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või 
teostada selle üle mis tahes õigusi;

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida 
põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning 
otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Manuel António dos Santos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida 
põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning 
otseselt ega kaudset kontrollida tootmise ja 
tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat, omada selles mis tahes huve või 
teostada selle üle mis tahes õigusi;

ii) otseselt ega kaudselt kontrollida 
põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning 
otseselt ega kaudselt kontrollida tootmise 
ja tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat või teostada selle üle mis tahes 
õigusi;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku tegemisel lähtuti seisukohast, et vähemusosaluse ärahoidmiseks puudub 
vajadus seni, kuni see ei mõjuta tegevuse juhtimist. Vähemusosaluse olemasolu ei ohusta 
võrguettevõtja sõltumatust. 
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Muudatusettepanek 237
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ei tohi samal isikul või samadel isikutel 
olla samaaegselt õigust määrata tootmise 
või tarnimisega seotud ülesandeid täitva 
ettevõtja kui ka põhivõrguettevõtja või 
põhivõrgu nõukogu, juhatuse või 
ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi 
liikmeid ega otseselt ega kaudselt 
kontrollida tootmise või tarnimisega 
seotud ülesandeid täitvat ettevõtjat omada 
selles mis tahes huve või teostada selle üle 
mis tahes õigusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 238
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ei tohi samal isikul või samadel isikutel 
olla samaaegselt õigust määrata tootmise 
või tarnimisega seotud ülesandeid täitva 
ettevõtja kui ka põhivõrguettevõtja või 
põhivõrgu nõukogu, juhatuse või ettevõtjat 
seadusejärgselt esindava organi liikmeid 
ega otseselt ega kaudselt kontrollida 
tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid 
täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes 
huve või teostada selle üle mis tahes 
õigusi;

c) ei tohi samal isikul või samadel isikutel 
olla samaaegselt õigust määrata tootmise 
või tarnimisega seotud ülesandeid täitva 
ettevõtja kui ka põhivõrguettevõtja 
nõukogu, juhatuse või ettevõtjat 
seadusejärgselt esindava organi liikmeid 
ega otseselt ega kaudselt kontrollida 
tootmise või tarnimisega seotud ülesandeid 
täitvat ettevõtjat, omada selles mis tahes 
huve või teostada selle üle mis tahes 
õigusi;

Or. en
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Selgitus

Käesolevat muudatusettepanekut õigustab asjaolu, et sõnastus tundub ebaselge ja mitte 
piisavalt täpne ning võib põhjustada ebakindlust.

Muudatusettepanek 239
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„d a) ei tohi samal isikul või samadel 
isikutel olla õigust hallata põhivõrku 
valitsemislepingu kaudu või mõjutada 
seda muul omandisuhtega mitteseotud 
viisil ega otseselt või kaudselt kontrollida 
tootmise või tarnimisega seotud 
ülesandeid täitvat ettevõtjat, omada selles 
mis tahes huve või teostada selle üle mis 
tahes õigusi.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada omandisuhete eraldamist käsitlevaid 
sätteid.

Muudatusettepanek 240
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud huvid ja 
õigused on eelkõige järgmised:

2. Tingimusel, et lõike 1 punktis b 
sätestatud nõuded on täidetud, võivad 
kaks erinevat riigiasutust kontrollida 
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ühelt poolt tootmis- ja tarnetegevust ning 
teiselt poolt edastustegevust.

(a) teatava osa kapitali või põhivahendite 
omandiõigus või
(b) hääleõigus või
(c) õigus nimetada ametisse nõukogu, 
juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt 
esindava organi liikmeid, või
(d) õigus saada dividende või muid 
hüvesid.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Manuel António dos Santos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud huvid ja
õigused on eelkõige järgmised:

2. Lõike 1 punktis b osutatud õigused on 
eelkõige järgmised:

(a) teatava osa kapitali või põhivahendite 
omandiõigus või
(b) hääleõigus või (a) hääleõigus või 
(c) õigus nimetada ametisse nõukogu, 
juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt 
esindava organi liikmeid, või

(b) õigus nimetada ametisse nõukogu, 
juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt 
esindava organi liikmeid.

(d) õigus saada dividende või muid 
hüvesid.

Or. en

Selgitus

Teatava osa kapitali või põhivahendite omandiõigus või õigus saada dividende või muid 
hüvesid ei kahjusta võrguettevõtja sõltumatust. See-eest on hääleõigus või õigus nimetada 
ametisse nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusjärgselt esindava organi liikmeid 
võrguettevõtja kontrollimisel otsustava tähtsusega.
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Muudatusettepanek 242
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b osutatud huvid ja
õigused on eelkõige järgmised:

2. Lõike 1 punktides b ja c osutatud 
õigused on eelkõige järgmised:

(a) teatava osa kapitali või põhivahendite 
omandiõigus või
(b) hääleõigus või (a) hääleõigus või 
(c) õigus nimetada ametisse nõukogu, 
juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt 
esindava organi liikmeid, või

(b) õigus nimetada ametisse nõukogu, 
juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt 
esindava organi liikmeid.

(d) õigus saada dividende või muid 
hüvesid.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 a. Riiklike ja piirkondlike 
elektriturgude erijoonte suhtes sätestab 
komisjon majandus-, finants-, 
tarnekindluse ja muud kriteeriumid, mille 
kohaselt viiakse täide vertikaalselt 
integreeritud ettevõtete omandisuhete 
kohustuslik ja põhjendatud eraldamine.
Vertikaalselt integreeritud ettevõtete 



AM\713548ET.doc 13/96 PE404.394v01-00
Freelance-tõlge

ET

suhtes käesoleva direktiivi alusel 
kehtestatud kohustused on 
proportsionaalsed taotletava eesmärgiga.”

Or. lt

Muudatusettepanek 244
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 b. Liikmesriigid jälgivad vertikaalselt 
integreeritud ettevõtete omandisuhete 
eraldamise protsessi ja teavitavad 
komisjoni saavutatud edusammudest.”

Or. lt

Muudatusettepanek 245
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 c. Vertikaalselt integreeritud ettevõtete 
omandisuhete eraldamisega ei tohi 
kaasneda elektritariifide tõusu tarbijatele 
või muid negatiivseid sotsiaalseid 
tagajärgi.”

Or. xm
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Muudatusettepanek 246
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel on lubatud teha lõike 1 
punktidest b ja c erandeid kuni 
[ülevõtmise kuupäev pluss kaks aastat], 
tingimusel, et põhivõrguettevõtjad ei 
moodusta osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 247
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku 
omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, 
mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude 
põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. 
Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine 
ettevõtja, välja arvatud juhul, kui 
osalejaks on artikli 10a alusel 
tunnustatud sõltumatu süsteemihaldur. 

5. Seoses artiklis 5 sätestatud kohustusega 
edendada piirkondlikku koostööd teevad 
liikmesriigid jõupingutusi, et määrata 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2h lõikele 3 ametisse 
põhivõrguettevõtja, kelle tegevus hõlmab 
mitme liikmesriigi territooriumi. 
Liikmesriigid võtavad nõuetekohaseid 
meetmeid selle tagamiseks, et kõnealune 
põhivõrguettevõtja tegutseks kooskõlas 
käesoleva artikli ja artikliga 10a. 
Liikmesriigid kasutavad piirkondlike 
võrguettevõtjate loomise edendamiseks 
majanduslikke stiimuleid.

Or. en
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Selgitus

Suuremate ja likviidsete turgude arendamiseks on vajalik põhivõrguettevõtjate tugevam 
juhtimine. Võrgu planeerimine või tegevuse koordineerimine põhivõrguettevõtjate 
vabatahtliku koostöö kaudu on vähetõenäoline. Me peaksime lubama põhivõrguettevõtjate 
loomist piirkondlikul ja ELi tasandil. Piirkondadevaheline koostöö on tõelise üleeuroopalise 
turu tekkimise võimaldamiseks ülioluline.

Piirkondliku süsteemi toimimise eesmärk peaks olema piirkondliku haldamise edendamine 
kulutõhusal viisil, piiriülese kaubanduse ja turgude integreerimise hõlbustamine ning 
investeeringute tegemine, mis vastavad kõige paremini piirkondlikele vajadustele, võttes 
seejuures arvesse piirkondadevahelisi aspekte.

Muudatusettepanek 248
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku 
omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, 
mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude 
põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. 
Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine 
ettevõtja, välja arvatud juhul, kui 
osalejaks on artikli 10a alusel 
tunnustatud sõltumatu süsteemihaldur.

5. Artiklis 5a sätestatud piirkondliku 
koostöö tagamiseks julgustavad ja 
toetavad liikmesriigid igasugust 
põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate 
asutuste vahelist koostööd, mille 
eesmärgiks on juurdepääsu- ja 
tasakaalustuseeskirjade ühtlustamine 
(mis soosivad tasakaalustavate alade 
integreerimist) naaberliikmesriikide vahel 
ja seas, vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2h lõikele 3. Kõnealune 
koostöö võib toimuda kõigi asjaomaste 
põhivõrguettevõtjate jaoks ühise 
struktuuri loomise kujul, et hõlmata 
mitmeid naaberterritooriume. Sellisel 
juhul tagavad liikmesriigid, et kõnealune 
põhivõrguettevõtjate ühine struktuur 
vastab käesolevas artiklis ja artiklis 10a 
sätestatud põhimõtetele.

Or. fr
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Selgitus

Kuigi põhivõrguettevõtjate vaheline vabatahtlik piirkondliku tasandi koostöö on andnud 
mõningaid tulemusi, on võrkude piirkondlikuks haldamiseks vaja paremini määratletud 
raamistikku. Liikmesriigid peaksid eelistama piirkondlikke kokkuleppeid puhtriiklikele 
lahendustele. Käesoleva direktiiviga tuleks toetama piirkondliku või isegi Euroopa tasandi 
süsteemihalduri loomist, et võimaldada tõeliselt üleeuroopalise turu tekkimist.

Muudatusettepanek 249
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku 
omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, 
mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude 
põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis.
Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine 
ettevõtja, välja arvatud juhul, kui 
osalejaks on artikli 10a alusel 
tunnustatud sõltumatu süsteemihaldur.

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku 
omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, 
mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude 
põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Riiklike elektritranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus, kuidas tagada 
riiklike transportimise võrkude haldurite sõltumatus ja edendada läbipaistvust. See lubaks 
riiklikel transportimise võrkude halduritel muutuda tõhusamaks turuprotsesside hõlbustaja 
rollis. Sõltumatu süsteemihalduri süsteemis jäävad riiklike transportimise võrkude 
omandiõigus ja äritegevus samadesse kätesse. Kuigi riiklik elektri transportimise tegevus on 
rangelt reguleeritud, toob see kaasa eeskirjade mitmekesisuse.
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Muudatusettepanek 250
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5 a. Käesoleva artikli rakendamisel, kui 
lõike 1 punktides b kuni d viidatud isik on 
liikmesriik või muu riigiasutus, ei tohi 
kaks eri riigiasutust, kes kontrollivad 
ühelt poolt põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku ning teiselt poolt mis tahes 
tootmise ja tarnimisega seotud ülesandeid 
täitvat ettevõtet, olla sama isik või samad 
isikud.”

Or. en

Muudatusettepanek 251
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5 a. Käesoleva artikli rakendamisel, kui 
lõike 1 punktides b kuni d viidatud isik on 
liikmesriik või muu riigiasutus, ei tohi 
kaks eri riigiasutust, kes kontrollivad 
ühelt poolt põhivõrguettevõtjat või 
põhivõrku ning teiselt poolt tootmise ja 
tarnimisega seotud ülesandeid täitvat 
ettevõtjat, olla sama isik või samad 
isikud.”

Or. en
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Selgitus

Sarnast sätet soovitati põhjenduses 12. Õiguskindluse seisukohalt on siiski vaja, et kõnealune 
säte oleks olemas õiguslikus tekstis.

Muudatusettepanek 252
Manuel António dos Santos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5 a. Kui lõike 1 punktis a viidatud 
ettevõtte osanik on liikmesriik, loetakse 
lõike 1 punkides b ja c sätestatud 
kohustused täidetuks siis, kui tootmise ja 
tarnimisega seotud ülesandeid täitev 
ettevõtja ja põhivõrguettevõtja või 
põhivõrk on õiguslikult eraldiseisvad 
riiklikud üksused ja nende tegevus on 
kooskõlas lõike 1 punktidega b ja c.”

Or. en

Selgitus

Võrkude eraldamine ei tähenda tegevuste erastamist. Avalik-õiguslikule sektorile tuleks anda 
samad võimalused tootmise ja tarnimise ning edastamise kindlustamiseks, tingimusel et 
tagatakse kahe võrgu eraldamine.

Muudatusettepanek 253
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 6 punktid a kuni a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osaks oleva 

6. Liikmesriigid tagavad, et:
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põhivõrguettevõtja ja sellise 
põhivõrguettevõtja töötajate käsutuses 
olevat artiklis 12 nimetatud tundlikku 
äriteavet ei edastata tootmis- ja 
tarnimisülesandeid täitvatele ettevõtjatele.

a) vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
osaks oleva põhivõrguettevõtja ja sellise 
põhivõrguettevõtja töötajate käsutuses 
olevat artiklis 12 nimetatud tundlikku 
äriteavet ei edastata tootmis- ja 
tarnimisülesandeid täitvatele ettevõtjatele;
a a) põhivõrguettevõtjad koostavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, mis sätestab diskrimineeriva 
tegevuse välistamist ja läbipaistvuse 
kohustuse austamist tagavad meetmed; 
programmis sätestatakse ka töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks; programmi täitmist jälgib 
sõltumatu järelevalveametnik; riiklikul 
reguleerival asutusel on volitused 
rakendada sanktsioone, kui nõuetele 
vastavuse programmi asjakohaselt ei 
täideta; 
a b) põhivõrguettevõtjad nimetavad 
järelevalveametnikuks isiku või organi, 
kelle kohustuseks on: 
i) jälgida nõuetele vastavuse programmi 
rakendamist;
ii) koostada aastaaruanne ja esitada see 
riiklikule reguleerivale asutusele;
iii) anda soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta;
a c) järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimuste abil, ning juurdepääsuga 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja 
registritele, dokumentidele ja kontoritele 
ja kogu teabele, mis on talle vajalik oma 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada omandisuhete eraldamist käsitlevaid 
sätteid.
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Muudatusettepanek 254
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 a. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtja ja tema aktsionärid 
hoiduvad igasugusest tegevusest, mis 
kahjustab ettevõtte finantssuutlikkust täita 
oma kohustusi vaatamata tõhusatele 
võrgutehingutele (finantstakistused).”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada omandisuhete eraldamist käsitlevaid 
sätteid. 

Muudatusettepanek 255
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 b. Komisjon võib vastu võtta suunised, 
et tagada lõike 6 punktide b ja c 
põhivõrguettevõtja poolne täielik ja tõhus 
järgimine. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en
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Selgitus

Komisjonil peaks olema võimalus võtta vastu suuniseid, mis tagavad artikli 8 lõikes 6 a 
sätestatud kohustuste järgimise.

Muudatusettepanek 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 5 sissejuhatav osa
Direktiiv 2003/54/EÜ

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Lisatakse artiklid 8a ja 8b: (5) Lisatakse artiklid 8a, 8b ja 8c:

Or. en

Muudatusettepanek 257
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a välja jäetud
Põhivõrgu omanike ja 
põhivõrguettevõtjate kontrollimine
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
tohi põhivõrke ega põhivõrguettevõtjaid 
kontrollida kolmanda riigi isik või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud leping, mille üks lepinguosaline 
on ühendus, võib olla alus lõikest 1 erandi 
tegemiseks.

Or. en
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Selgitus

Omandisuhete eraldamise ja sõltumatu võrguettevõtja mudeliga seoses olid kolmandate 
riikide integreeritud ettevõtjate investeeringute vastu suunatud mehhanismid vajalikud, et 
tagada, et kolmanda riigi ettevõtjad kohustuvad eraldama omandisuhted ja järgima sõltumatu 
võrguettevõtja mudelit. Kuna omandisuhete eraldamine ja sõltumatu võrguettevõtja mudel ei 
peaks enam olema ainsad valikuvõimalused, ei ole sellised mehhanismid enam vajalikud.

Muudatusettepanek 258
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a välja jäetud
Põhivõrgu omanike ja 
põhivõrguettevõtjate kontrollimine
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
tohi põhivõrke ega põhivõrguettevõtjaid 
kontrollida kolmanda riigi isik või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud leping, mille üks lepinguosaline 
on ühendus, võib olla alus lõikest 1 erandi 
tegemiseks.

Or. de

Selgitus

Kapitali sissevool otseinvesteeringute vormis on majanduslikult soovitav ja tugevdab ELi 
majandusi. Nn kolmanda riigi klausel, mille eesmärgiks on Euroopa põhivõrguettevõtjate 
kaitsmine kolmanda riigi ettevõtjate poolse ülevõtmise eest, on protektsionistlik, õiguslikult 
küsitav ja raskesti jõustatav.
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Muudatusettepanek 259
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8a lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud leping, mille üks lepinguosaline 
on ühendus, võib olla alus lõikest 1 erandi 
tegemiseks.

2. Euroopa energiahartal põhinev ja ühe 
või mitme kolmanda riigiga sõlmitud 
leping, mille üks lepinguosaline on 
ühendus, võib olla alus lõikest 1 erandi 
tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8b välja jäetud

Põhivõrguettevõtjate määramine ja 
sertifitseerimine

1. Liikmesriigid tunnistavad ja määravad 
põhivõrguettevõtjateks ettevõtjad, kes 
omavad põhivõrke ja kelle riiklik 
reguleerivasutus on kooskõlas 
sertifitseerimismenetlusega artikli 8 lõike 
1 ja artikli 8a nõuetele vastavana 
sertifitseerinud. Põhivõrguettevõtjad 
tehakse teatavaks Euroopa Komisjonile 
ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

2. Ilma et see mõjutaks ühenduse 
rahvusvahelisi kohustusi, keeldutakse 
kolmandatest riikidest pärit isiku või 
isikute poolt kontrollitava põhivõrgu 
omaniku või põhivõrguettevõtja 
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sertifitseerimisest vastavalt artiklile 8a, 
välja arvatud juhul, kui sertifitseerimist 
taotlev põhivõrgu omanik või 
põhivõrguettevõtja tõendab, et ükski 
maagaasi või elektrienergia tootmisega 
tegelev ettevõtja ega kolmas riik ei saa 
kõnealust isikut artikli 8 lõikes 1 
sätestatud rikkumisega otseselt ega 
kaudselt mõjutada.

3. Põhivõrguettevõtjad teavitavad 
reguleerivat asutust igast kavandatavast 
tehingust, mille puhul võib tekkida 
vajadus üle vaadata selle ettevõtja 
vastavus artikli 8 lõike 1 või artikli 8a 
nõuetele.

4. Reguleerivad asutused jälgivad pidevalt 
põhivõrguettevõtjate vastavust artikli 8 
lõike 1 ja artikli 8a nõuetele. Reguleeriv 
asutus algatab põhivõrguettevõtja sellise 
vastavuse tagamiseks 
sertifitseerimismenetluse:

a) põhivõrguettevõtja vastava teatise 
alusel vastavalt lõikele 3; 

b) omal algatusel, kui asutusele on 
saanud teatavaks, et põhivõrgu omaniku 
või põhivõrguettevõtja õiguste või mõju 
kavandatav muudatus võib kaasa tuua 
artikli 8 lõike 1 või artikli 8a nõuete 
rikkumise või kui asutusel on alust arvata, 
et selline rikkumine on juba toimunud; 
või

c) komisjoni põhjendatud taotluse alusel.

5. Reguleeriv asutus võtab 
põhivõrguettevõtja sertifitseerimise otsuse 
vastu nelja kuu jooksul alates 
põhivõrguettevõtja teatise või komisjoni 
vastava taotluse saamise kuupäevast. 
Pärast selle perioodi möödumist loetakse 
sertifikaat väljaantuks. Reguleeriva 
asutuse otsene või kaudne otsus jõustub 
alles pärast lõigetes 6–9 sätestatud 
menetluste lõpetamist ja ainult sel juhul, 
kui komisjon ei esita otsusele vastuväiteid.
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6. Põhivõrguettevõtja sertifitseerimise 
otsesest või kaudsest otsusest teatab 
reguleeriv asutus viivitamata komisjonile, 
lisades kogu otsusega seotud asjakohase 
teabe.

7. Komisjon vaatab teatise läbi kohe 
pärast selle kättesaamist. Kui komisjonil 
tekivad tõsised kahtlused seoses 
reguleeriva asutuse otsuse vastavusega 
artikli 8 lõikele 1, artiklile 8a või artikli 8b 
lõikele 2, otsustab komisjon kahe kuu 
jooksul pärast vastava teatise saamist 
menetluse algatamise. Sel juhul palub 
komisjon asjaomasel reguleerival asutusel 
ja asjaomasel põhivõrguettevõtjal esitada 
oma kommentaarid. Kui komisjon nõuab 
lisateavet, võib kahekuulist tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra alates täieliku 
teabe kättesaamise päevast.

8. Kui komisjon on otsustanud algatada 
menetluse, teeb komisjon mitte hiljem kui 
nelja kuu jooksul alates vastava otsuse 
tegemisest teatavaks lõpliku otsuse

a) mitte esitada vastuväiteid reguleeriva 
asutuse otsuse kohta; või

b) nõuda asjaomaselt reguleerivalt 
asutuselt otsuse muutmist või tühistamist, 
kui on alust arvata, et otsus on vastuolus 
artikli 8 lõikega 1, artikliga 8a või artikli 
8b lõikega 2.

9. Kui komisjon ei ole otsustanud 
menetluse algatamist või teinud teatavaks 
lõppotsust vastavalt lõigetes 7 ja 8 
sätestatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et 
komisjon pole reguleeriva asutuse otsuse 
kohta vastuväidet esitanud.

10. Reguleeriv asutus täidab komisjoni 
nõude sertifitseerimisotsuse muutmise või 
tühistamise kohta nelja nädala jooksul ja 
teatab sellest komisjonile.

11. Reguleeriv asutus ja komisjon võivad 
põhivõrguettevõtjatelt ja tootmis- või 
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tarneülesandeid täitvatelt ettevõtjatelt 
taotleda mis tahes teavet, mis on vajalik 
nende käesolevas artiklis sätestatud 
ülesannete täitmiseks.

12. Reguleeriv asutus ja komisjon tagavad 
tundliku äriteabe konfidentsiaalsuse.

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 
rakendusmenetluse üksikasjad. 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

Komisjoni ettepanek eraldatud omandisuhetega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatute 
süsteemihaldurite sertifitseerimismenetluse kohta on liiga koormav ja bürokraatlik. 
Eraldamise eeskirjade nõuetekohast rakendamist saab kaitsta ka põhivõrguettevõtjate pideva 
jälgimise ja järelevalve kaudu reguleerivate asutuste poolt.

Muudatusettepanek 261
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Põhivõrguettevõtja sertifitseerimise 
otsesest või kaudsest otsusest teatab 
reguleeriv asutus viivitamata komisjonile, 
lisades kogu otsusega seotud asjakohase 
teabe. 

6. Põhivõrguettevõtja sertifitseerimise 
otsesest või kaudsest otsusest teatab 
reguleeriv asutus viivitamata komisjonile, 
lisades kogu otsusega seotud asjakohase 
teabe. Komisjon tegutseb määruse (EÜ) 
nr 1228/2003 artiklis x osutatud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 262
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõiked 7 kuni 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab teatise läbi kohe 
pärast selle kättesaamist. Kui komisjonil 
tekivad tõsised kahtlused seoses 
reguleeriva asutuse otsuse vastavusega 
artikli 8 lõikele 1, artiklile 8a või artikli 8b 
lõikele 2, otsustab komisjon kahe kuu 
jooksul pärast vastava teatise saamist 
menetluse algatamise. Sel juhul palub 
komisjon asjaomasel reguleerival asutusel 
ja asjaomasel põhivõrguettevõtjal esitada 
oma kommentaarid. Kui komisjon nõuab 
lisateavet, võib kahekuulist tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra alates täieliku 
teabe kättesaamise päevast.

välja jäetud

8. Kui komisjon on otsustanud algatada 
menetluse, teeb komisjon mitte hiljem kui 
nelja kuu jooksul alates vastava otsuse 
tegemisest teatavaks lõpliku otsuse

a) mitte esitada vastuväiteid reguleeriva 
asutuse otsuse kohta; või

b) nõuda asjaomaselt reguleerivalt 
asutuselt otsuse muutmist või tühistamist, 
kui on alust arvata, et otsus on vastuolus 
artikli 8 lõikega 1, artikliga 8a või artikli 
8b lõikega 2.

9. Kui komisjon ei ole otsustanud 
menetluse algatamist või teinud teatavaks 
lõppotsust vastavalt lõigetes 7 ja 8 
sätestatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et 
komisjon pole reguleeriva asutuse otsuse 
kohta vastuväidet esitanud.

10. Reguleeriv asutus täidab komisjoni 
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nõude sertifitseerimisotsuse muutmise või 
tühistamise kohta nelja nädala jooksul ja 
teatab sellest komisjonile.

Or. en

Selgitus

Õiguslikel põhjustel soovitatakse vähemalt lõiked 7–10 ja 13 määrusesse 1228/2003 üle viia; 
lõiked 11 ja 12 peavad olema nii direktiivis kui ka määruses.

Muudatusettepanek 263
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõige 13
13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 
rakendusmenetluse üksikasjad. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Õiguslikel põhjustel soovitatakse vähemalt lõiked 7–10 ja 13 määrusesse 1228/2003 üle viia; 
lõiked 11 ja 12 peavad olema nii direktiivis kui ka määruses.

Muudatusettepanek 264
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõige 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 
rakendusmenetluse üksikasjad. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate määramist käsitlevad eeskirjad, sealhulgas menetluseeskirjad 
mõjutavad omandiõigusi ja kujutavad endast seega sekkumist liikmesriikide majandus- ja 
õigusstruktuuridesse. On täiesti selge, et tegemist ei ole vähetähtsa küsimusega.

Muudatusettepanek 265
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 
rakendusmenetluse üksikasjad. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse väljajätmine.
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Muudatusettepanek 266
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 
rakendusmenetluse üksikasjad. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate määramine ja sertifitseerimine on direktiivi ülioluline osa ja peaks 
olema direktiivi regulatiivse raamistiku keskmes ning selle üle peaksid otsustama 
liikmesriigid ise. Komiteemenetlus, mille puhul jääb puudu läbipaistvusest, ei ole antud juhul 
õige vahend.

Muudatusettepanek 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8b a

I. Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik 
eraldamine
1. Põhivõrguettevõtjate käsutuses on 
kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
inim-, füüsilised ja finantsressursid, mis 
on vajalikud korrapäraseks elektri 
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edastustegevuseks, eelkõige:
a) põhivõrguettevõtjatele kuuluvad 
korrapäraseks elektri edastustegevuseks 
vajalikud varad;
b) põhivõrguettevõtja palkab 
korrapäraseks elektri edastustegevuseks 
vajaliku personali;
c) personali rentimine ja teenuste 
osutamine tootmis- või tarneülesandeid 
täitva vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
mis tahes harude vahel piirdub 
juhtumitega, kus ei esine 
diskrimineerimise võimalust, 
ning see võib toimuda riiklike 
reguleerivate asutuste heakskiidul, et 
välistada konkurentsiprobleeme ja huvide 
konflikte;
d) vajalikul ajal tehakse kättesaadavaks 
asjakohased rahalised vahendid 
edaspidisteks investeerimisprojektideks.
2. Lõikes 1 viidatud korrapäraseks elektri 
edastamiseks vajaliku tegevuse hulka 
kuulub vähemalt:
– põhivõrguettevõtja esindamine, 
kontaktid kolmandate isikute ja 
reguleerivate asutustega;
– kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu andmine ja haldamine; 
– juurdepääsutasude kogumine;

– ülekoormustasude ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
– põhivõrgu haldamine, hooldus 
ja arendamine;
– investeeringute kavandamine, mis 
kindlustab süsteemi pikaajalise võime 
mõistlikule nõudlusele vastata ja tagab 
tarnekindluse;
– õigusteenused;

– raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenused.
3. Põhivõrguettevõtjal on oma 
organisatsiooni identiteet, mis erineb 
oluliselt vertikaalselt integreeritud 
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ettevõttest ja millel on eraldi 
kaubamärgid, teabevahetus ning 
tööruumid.
4. põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu audiitor kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid. 
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi / juhatuse sõltumatus 
5. Otsustest põhivõrguettevõtja
tegevjuhi ja juhatuse teiste liikmete 
ametissemääramise ja töösuhte võimaliku 
ennetähtaegse lõpetamise kohta ning 
vastavatest lepingutest töölevõtmise ja 
töösuhte lõpetamise kohta nende isikutega 
teavitatakse riiklikku reguleerivat asutust 
või muud pädevat riiklikku asutust. Need 
otsused ja lepingud muutuvad siduvaks 
ainult siis, kui kolme nädala jooksul 
pärast nendest teatamist ei ole reguleeriv 
asutus või muu pädev riiklik asutus oma 
vetoõigust kasutanud. 
Ametissenimetamisele ja vastavale 
lepingule võidakse veto panna juhul, kui 
tekib tõsine kahtlus nimetatud tegevjuhi 
või juhatuse liikme ametialase 
sõltumatuse suhtes; töösuhte 
ennetähtaegse lõpetamise puhul võib 
kasutada vetoõigust, kui on tõsine kahtlus 
sellise lõpetamise põhjenduste suhtes.
6. Kui põhivõrguettevõtja tegevjuhil või 
juhatuse liikmel on kaebusi oma töösuhte 
ennetähtaegse lõpetamise kohta, 
tagatakse neile tegelik kaebuste esitamise 
õigus riiklikule reguleerivale asutusele või 
mis tahes muule pädevale riiklikule 
asutusele või kohtule. 
7. Pärast töösuhte lõpetamist 
põhivõrguettevõtja juures ei tööta endine 
tegevjuht ja juhatuse liikmed vähemalt 
kolme aasta jooksul mitte mingil 
ametikohal ühegi vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte filiaalis, mis täidab 
tootmis- või tarneülesandeid.
8. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ja 
juhatuse liikmed ei või omada huve ega 
saada hüvitist üheski vertikaalselt 
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integreeritud ettevõtja ettevõttes peale 
põhivõrguettevõtja. Tegevjuhi ja juhatuse 
liikmete töötasu ei sõltu mingil moel 
muust vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
tegevusest peale põhivõrguettevõtja
tegevuse.
9. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega 
juhatuse liikmed ei või osaliselt ega 
kaudselt vastutada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi muu filiaali 
igapäevategevuse eest. 
10. Ilma et see piiraks käesoleva artikli 
sätete kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal 
tõhusad otsuste tegemise volitused 
võrkude toimimiseks, hooldamiseks ja 
arendamiseks vajalike varade osas, mis on 
integreeritud elektriettevõtjast sõltumatud. 
See ei tohiks välistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide olemasolu, 
mis tagavad emaettevõtja õiguste kaitse 
seoses majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artiklile 22c. Eelkõige peab see 
võimaldama emaettevõtjal kiita heaks 
põhivõrguettevõtja iga-aastast
rahastamiskava või mis tahes samaväärset 
dokumenti ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. Kui 
emaettevõtja ei kiida iga-aastast 
rahastamiskava või mis tahes muud 
samaväärset rahastamiskava heaks või 
muudab seda, suunatakse juhtum otsuse 
tegemiseks edasi reguleerivale asutusele.
Eelkõige ei tohi see lubada emaettevõtjal 
sekkuda tütarettevõtja igapäevategevusse 
ega konkreetsetesse edastusjuhtmete 
ehitamise ja uuendamisega seotud 
otsustesse, mis ei ületa heakskiidetud 
rahastamiskava ega muude samaväärsete 
dokumentide tingimusi.
11. Põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu esimehed ei tööta 
mitte mingil ametikohal
vertikaalselt integreeritud ettevõtte üheski 
osas, mis täidab tootmis- või 
tarneülesandeid. 
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12. Põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu koosseisu 
moodustavad vähemalt viieks aastaks 
ametisse nimetatud sõltumatud liikmed. 
Nende nimetamisest teatatakse riiklikule 
reguleerivale asutusele või muule 
pädevale riiklikule asutusele ja 
ametissenimetamine muutub siduvaks 
lõikes 5 sätestatud tingimustel.
13. Lõike 12 tähenduses loetakse nõukogu 
või direktorite nõukogu liige sõltumatuks 
siis, kui tal ei ole vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte, selle kontrollivate 
aktsionäride ega nende juhtkonnaga 
mingit äri- ega muud suhet, mis tekitaks 
huvide konflikti, eelkõige:
a) ta ei ole viie aasta jooksul enne 
nõukogu või direktorite nõukogu liikmeks 
nimetamist olnud vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi tootmis- ja 
tarneülesandeid täitva tütarettevõtte 
töötaja;
b) tal ei ole huve vertikaalselt 
integreeritud ettevõttes ega üheski selle 
sidusettevõttes peale põhivõrguettevõtja ja 
ta ei saa neilt hüvitist;
c) tal ei ole nõukogu või direktorite 
nõukogu liikmeks nimetamise ajal olulist 
ärisuhet vertikaalselt integreeritud 
ettevõtte ühegi tütarettevõttega, mis täidab 
energiatarne ülesandeid;
d) ta ei kuulu niisuguse ettevõtte 
juhatusse, mille nõukogu või direktorite 
nõukogu liikmeid nimetab vertikaalselt 
integreeritud ettevõte.
14. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad koostavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, mis sätestab diskrimineeriva 
tegevuse ärahoidmist tagavad meetmed. 
Programmis sätestatakse samuti töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Programm peab saama 
riikliku reguleeriva asutuse 
või muu pädeva riikliku asutuse 
heakskiidu. Programmi täitmist jälgib 
sõltumatu järelevalveametnik. Riiklikul 
reguleerival asutusel on õigus rakendada 
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põhivõrguettevõtja suhtes sanktsioone, 
kui nõuetele vastavuse programmi 
asjakohaselt ei täideta.
15. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatus nimetab järelevalveametniku 
ametisse isiku või organi, kelle 
kohustuseks on:
a) jälgida nõuetele vastavuse programmi 
täitmist;
b) koostada aastaaruanne, milles 
esitatakse programmi rakendamiseks 
võetud meetmed, ja esitada see riiklikule 
reguleerivale asutusele;
c) anda soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.
16. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimuste abil.
17. Järelevalveametnikul on korrapäraselt 
võimalus pöörduda põhivõrguettevõtja, 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ja 
riiklike reguleerivate asutuste nõukogu 
või direktorite nõukogu poole.
18. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu koosolekutel, kus 
käsitletakse järgmisi küsimusi:
a) võrgule juurdepääsu tingimused, 
sealhulgas juurdepääsutasude, 
ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
b) võrgusüsteemi haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud 
projektid, sealhulgas investeeringud 
vastastikusesse sidumisse ja 
ühendustesse;
c) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
d) energia ostmine energiakadude 
katmiseks.
19. Nende koosolekute käigus takistab 
järelevalveametnik nõukogule või 
direktorite nõukogule niisuguse tootmist 
või tarnimist puudutava teabe 
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diskrimineerival viisil teatavakssaamist, 
mis võib olla äriliselt tundlik.
20. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja
registritele, dokumentidele ja kontoritele 
ning kogu teabele, mis on talle vajalik 
oma kohustuste täitmiseks.
21. Tegevjuht või juhatus nimetab 
järelevalveametniku ametisse ja vabastab 
ta ametist riikliku reguleeriva asutuse 
eelneval heakskiidul.
22. Põhivõrguettevõtjad koostavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 10-aastase 
võrkude arengukava. Nad näevad ette 
tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja 
tarnekindluse tagamiseks.
23. Eelkõige 10-aastane võrkude 
arengukava:
a) näitab turul osalejaile kätte peamised 
edastusinfrastruktuurid, mis tuleks 
eelistatavalt järgmise kümne aasta jooksul 
ehitada;
b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille 
kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab 
uued investeeringud, mille puhul 
rakendamisotsus tuleks langetada 
järgmise kolme aasta jooksul.
24. 10-aastase võrkude arengukava 
koostamiseks püstitab iga 
põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid 
tootmise, tarbimise ja teiste riikidega 
toimuva kaubanduse kohta ning võtab 
arvesse olemasolevaid piirkondlikke ja 
üleeuroopalisi võrkude 
investeerimisplaane. Põhivõrguettevõtja
esitab arengukava projekti
õigeaegselt riiklikule reguleerivale 
asutusele.
25. Riiklik reguleeriv asutus konsulteerib 
sellise kavandi alusel avatud ja 
läbipaistval viisil kõigi asjaomaste 
võrgukasutajatega ning võib 
avaldada konsulteerimisprotsessi 
tulemused, eelkõige võimalikud 
investeerimisvajadused.
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26. Riiklik reguleeriv asutus uurib, kas 
10-aastase võrkude arengukava projekt 
hõlmab kõiki konsultatsioonide käigus 
kindlaks tehtud investeerimisvajadusi. 
Asutus võib kohustada 
põhivõrguettevõtjat oma kavandit 
täiendama.
27. Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnda 
10-aastases võrkude arengukavas 
järgmiseks kolmeks aastaks ette nähtud 
investeeringut teostamast, tagavad 
liikmesriigid, et riiklikul reguleerival 
asutusel või muul pädeval riiklikul 
asutusel on olemas vajalikud volitused, et 
rakendada
ühte järgmisest kahest meetmest:
a) nõuda kõigi õiguslike vahenditega, et 
põhivõrguettevõtja oma rahalisi 
vahendeid kasutades oma 
investeerimiskohustuse täidaks;
b) kutsuda sõltumatud investorid 
edastussüsteemile vajaliku investeeringu 
jaoks pakkumisi esitama, ja võib seda 
tehes kohustada põhivõrguettevõtjat: 
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
rahastamisega,
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
ehitustöödega või ehitama vajalikud uued 
varad ja
– nõustuma vastavat uut vara haldama.

Asjakohane rahastamiskord peab saama 
riikliku reguleeriva asutuse või muu 
pädeva riikliku asutuse heakskiidu. 
Mõlemal juhul tuleb tariife reguleerida 
nii, et see võimaldaks saada tulu, mis 
katab niisuguste investeeringute kulud.
28. Pädev riiklik asutus jälgib ja hindab 
investeerimisplaani täitmist.
29. Põhivõrguettevõtjad on 
kohustatud koostama ja avaldama 
läbipaistvad ning tõhusad menetlused 
uute elektrijaamade 
diskrimineerimisvabaks võrku 
ühendamiseks. Nimetatud 
menetlused peavad saama riikliku 
reguleeriva asutuse või muu pädeva 
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riikliku asutuse heakskiidu.
30. Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust 
keelduda uue elektrijaama ühendamisest, 
põhjendades seda võrkude võimaliku 
tulevase võimsuspiiranguga, st 
ülekoormusega ülekandevõrgu kaugetes 
osades. Põhivõrguettevõtja on 
kohustatud vajalikku teavet andma.
31. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust 
keelduda uuest ühenduspunktist ainsal 
põhjendusel, et kõnealune uus 
ühenduspunkt toob kaasa täiendavaid
kulutusi, mis on tingitud võrguelementide 
võimsuse vajalikust suurendamisest 
ühenduspunkti läheduses.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele, kelle turgudel ei ole toimunud omandisuhete eraldamist, antakse võimalus 
täiendavalt oma turgusid liberaliseerida, ilma et nad peaksid selleks kasutama omandisuhete 
eraldamist. 

Muudatusettepanek 268
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8b a

Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik 
eraldamine

I. Varad, sisseseade, personal ja identiteet 

1. Põhivõrguettevõtjate käsutuses on 
kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
inim-, füüsilised ja finantsressursid, mis 
on vajalikud korrapäraseks elektri 
edastustegevuseks, eelkõige:
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a) põhivõrguettevõtjale kuuluvad varad, 
mis on vajalikud korrapäraseks elektri 
edastustegevuseks;
b) põhivõrguettevõtja palkab 
korrapäraseks elektri edastustegevuseks 
vajaliku personali;
c) personali rentimine ja teenuste 
osutamine tootmis- või tarneülesandeid 
täitva vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
mis tahes harude vahel piirdub 
juhtumitega, kus ei esine 
diskrimineerimise võimalust, 
ning see võib toimuda riikliku reguleeriva 
asutuse heakskiidul, et välistada 
konkurentsiprobleeme ja huvide 
konflikte;
d) vajalikul ajal tehakse kättesaadavaks 
asjakohased rahalised vahendid 
edaspidisteks investeerimisprojektideks.
2. Lõikes 1 nimetatud korrapäraseks 
elektri edastamiseks vajaliku tegevuse 
hulka kuulub vähemalt:
– põhivõrguettevõtja esindamine, 
kontaktid kolmandate isikute ja 
reguleerivate asutustega;
– kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu andmine ja haldamine; 
– juurdepääsutasude, ülekoormustasude 
ja põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
– põhivõrgu haldamine, hooldus 
ja arendamine;
– investeeringute kavandamine, mis 
kindlustab süsteemi pikaajalise võime 
mõistlikule nõudlusele vastata ja tagab 
tarnekindluse;
– õigusteenused;
– raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenused.
3. Põhivõrguettevõtjate õiguslikuks 
vormiks on kapitaliühing.
4. Põhivõrguettevõtjal on oma 
organisatsiooni identiteet, mis erineb 
oluliselt vertikaalselt integreeritud 
ettevõttest ja millel on eraldi 
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kaubamärgid, teabevahetus ning 
tööruumid.
5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu audiitor kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid. 
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi / juhatuse sõltumatus 
6. Otsustest põhivõrguettevõtja
tegevjuhi ja juhatuse liikmete 
ametissemääramise ja töösuhte võimaliku 
ennetähtaegse lõpetamise kohta ning 
vastavatest lepingutest töölevõtmise või 
töösuhte lõpetamise kohta nende isikutega 
teavitatakse riiklikku reguleerivat asutust 
või mis tahes muud pädevat riiklikku 
asutust. Need otsused ja lepingud 
muutuvad siduvaks ainult siis, kui kolme 
nädala jooksul pärast nendest teatamist ei 
ole reguleeriv asutus või muu pädev 
riiklik asutus oma vetoõigust kasutanud. 
Ametissenimetamisele ja vastavale 
lepingule võidakse veto panna juhul, kui 
tekib tõsine kahtlus nimetatud tegevjuhi 
või juhatuse liikme ametialase 
sõltumatuse suhtes; töösuhte 
ennetähtaegse lõpetamise ja vastavate 
lepingute puhul võib riiklik reguleeriv 
asutus või mis tahes muu pädev riiklik 
asutus kasutada vetoõigust, kui on tõsine 
kahtlus sellise lõpetamise põhjenduste 
suhtes.
7. Kui põhivõrguettevõtja tegevjuhil ja 
juhatuse liikmel on kaebusi oma töösuhte 
ennetähtaegse lõpetamise kohta, 
tagatakse neile kaebuste esitamise õigus 
riiklikule reguleerivale asutusele või 
muule pädevale riiklikule 
asutusele või kohtule. 
8. Pärast töösuhte lõpetamist 
põhivõrguettevõtja juures ei osale 
tegevjuht / juhatuse liikmed vähemalt 
kolme aasta jooksul ühegi vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte filiaali töös, mis 
täidab tootmis- või tarneülesandeid.
9. Tegevjuht / juhatuse liikmed ei või 
omada huve ega saada hüvitist üheski 
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vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
ettevõttes peale põhivõrguettevõtja. 
Tegevjuhi / juhatuse liikmete töötasu ei 
sõltu mingil moel muust vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte tegevusest peale 
põhivõrguettevõtja tegevuse.
10. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega 
juhatuse liikmed ei või osaliselt ega 
kaudselt vastutada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi muu filiaali 
igapäevategevuse eest. 
11. Ilma et see piiraks ülaltoodud sätete 
kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal 
tõhusad otsuste tegemise õigused võrkude 
toimimiseks, hooldamiseks ja 
arendamiseks vajalike varade osas, mis on 
integreeritud elektriettevõtjast sõltumatud. 
See ei tohiks välistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide olemasolu, 
mis tagavad emaettevõtja õiguste kaitse 
seoses majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artiklile 22c. Eelkõige peab see 
võimaldama emaettevõtjal kiita heaks 
põhivõrguettevõtja iga-aastast 
rahastamiskava või mis tahes samaväärset 
dokumenti ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. Eelkõige 
ei tohi see lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse edastusjuhtmete 
ehitamise ja uuendamisega seotud 
otsustesse, mis ei ületa heakskiidetud 
rahastamiskava ega muude samaväärsete 
dokumentide tingimusi.
III. Nõukogu / direktorite nõukogu

12. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu esimehed ei osale 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi 
tütarettevõtte töös, mis täidab tootmis- või 
tarneülesandeid.
13. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu koosseisu 
moodustavad vähemalt viieks aastaks 
ametisse nimetatud sõltumatud liikmed. 
Nende arvu määrab pädev asutus viisil, 
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mis tagab, et elektritootjatele või -
tarnijatele, üksi või koos, ei kuuluks 
põhivõrguettevõtja nõukogus / direktorite 
nõukogus kohtade enamus. Nõukogu / 
direktorite nõukogu liikmete nimetamisest 
teatatakse riiklikule reguleerivale 
asutusele või muule pädevale riiklikule 
asutusele ja ametissenimetamine muutub 
siduvaks lõikes 6 kirjeldatud tingimustel.
14. Lõike 13 tähenduses loetakse nõukogu 
/ direktorite nõukogu liige sõltumatuks 
siis, kui tal ei ole vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte, selle kontrollivate 
aktsionäride ega nende juhtkonnaga 
mingit äri- ega muud suhet, mis tekitaks 
huvide konflikti, eelkõige:
a) ta ei ole viie aasta jooksul enne 
nõukogu / direktorite nõukogu liikmeks 
nimetamist olnud vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi tootmis- ja 
tarneülesandeid täitva tütarettevõtte 
töötaja;
b) tal ei ole huve vertikaalselt 
integreeritud ettevõttes ega üheski selle 
sidusettevõttes peale põhivõrguettevõtja ja 
ta ei saa neilt hüvitist;
c) tal ei ole nõukogu / direktorite nõukogu 
liikmeks nimetamise ajal olulist ärisuhet 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi 
tütarettevõttega, mis täidab 
energiatarne ülesandeid;
d) ta ei kuulu niisuguse ettevõtte 
juhatusse, mille nõukogu / direktorite 
nõukogu liikmeid nimetab vertikaalselt 
integreeritud ettevõte.

IV. Järelevalveametnik

15. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad koostavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, mis sätestab diskrimineeriva 
tegevuse välistamist tagavad meetmed
ning meetmed kasutajate rahulolu 
hindamiseks osutatud teenuse, selle hinna 
ja põhivõrguettevõtja lepinguliste 
kohustuste täitmisega. Programmis 
sätestatakse samuti põhivõrguettevõtja 
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töötajate konkreetsed kohustused selle 
eesmärgi saavutamiseks. Programm peab 
saama riikliku reguleeriva asutuse 
või muu pädeva riikliku asutuse 
heakskiidu. Programmi täitmist jälgib 
sõltumatu järelevalveametnik. Riiklikul 
reguleerival asutusel on õigus rakendada 
põhivõrguettevõtja suhtes sanktsioone, 
kui viimane ei täida asjakohaselt nõuetele 
vastavuse programmi.
16. Põhivõrguettevõtja tegevjuht / 
juhatus nimetab järelevalveametniku 
ametisse isiku või organi, kelle 
kohustuseks on:
a) jälgida nõuetele vastavuse programmi 
täitmist;
b) koostada aastaaruanne, kus on esitatud 
programmi rakendamiseks võetud 
meetmed, ja esitada see riiklikule 
reguleerivale asutusele;
c) anda soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.
17. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimuste abil.
18. Järelevalveametnikul on korrapäraselt 
võimalus pöörduda põhivõrguettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ning 
riiklike reguleerivate asutuste nõukogu / 
direktorite nõukogu poole.
19. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu koosolekutel, kus 
käsitletakse järgmisi küsimusi:
a) võrgule juurdepääsu tingimused, 
sealhulgas juurdepääsutasude, 
ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
b) võrgusüsteemi haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud 
projektid, sealhulgas investeeringud 
vastastikusesse sidumisse ja 
ühendustesse;
c) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
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d) energia ostmine energiakadude 
katmiseks.
20. Nende koosolekute käigus takistab 
järelevalveametnik nõukogule / direktorite 
nõukogule niisuguse tootmist või 
tarnimist puudutava teabe 
diskrimineerival viisil teatavakssaamist, 
mis võib olla äriliselt kasulik.
21. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja
registritele, dokumentidele ja kontoritele 
ning kogu teabele, mis on talle vajalik 
oma ülesannete korralikuks täitmiseks.
Tegevjuht / juhatus nimetab 
järelevalveametniku ametisse ja vabastab 
ta ametist ainult riikliku reguleeriva 
asutuse eelneval heakskiidul.”

Or. xm

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek esitab „tõhusa ja tulemusliku eraldamise” alternatiivse 
lahenduse. Tehakse ettepanek, et põhivõrguettevõtja nõukogusse või direktorite nõukogusse 
nimetatud sõltumatute liikmete arvu peaks kindlaks määrama asjakohane asutus, et tagada, et 
ükski elektritootja või -tarnija ei saaks hõivata rohkem kui pooled nõukogu kohtadest. 
Järelevalveametniku rolli tugevdatakse eesmärgiga tagada, et põhivõrguettevõtjad saaksid 
rahuldada oma klientide vajadusi parimate hindadega.

Muudatusettepanek 269
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 5 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 8b a

Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik 
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eraldamine

I. Varad, sisseseade, personal ja identiteet
1. Põhivõrguettevõtjate käsutuses on 
kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
inim-, füüsilised ja finantsressursid, mis 
on vajalikud korrapäraseks elektri 
edastustegevuseks, eelkõige:
a) põhivõrguettevõtjale kuuluvad varad, 
mis on vajalikud korrapäraseks elektri 
edastustegevuseks;
b) põhivõrguettevõtja palkab 
korrapäraseks elektri edastustegevuseks 
vajaliku personali;
c) personali rentimine ja teenuste 
osutamine tootmis- või tarneülesandeid 
täitva vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
mis tahes harude vahel piirdub 
juhtumitega, kus ei esine 
diskrimineerimise võimalust, 
ning see võib toimuda riiklike 
reguleerivate asutuste heakskiidul, et 
välistada konkurentsiprobleeme ja huvide 
konflikte;
d) vajalikul ajal tehakse kättesaadavaks 
asjakohased rahalised vahendid 
edaspidisteks investeerimisprojektideks.
2. Lõikes 1 nimetatud korrapäraseks 
elektri edastamiseks vajaliku tegevuse 
hulka kuulub vähemalt:
a) põhivõrguettevõtja esindamine, 
kontaktid kolmandate isikute ja 
reguleerivate asutustega;
b) kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu andmine ja haldamine; 
c) juurdepääsutasude, ülekoormustasude 
ja põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
d) edastussüsteemi haldamine, hooldus 
ja arendamine;
e) investeeringute kavandamine, mis 
kindlustab süsteemi pikaajalise võime 
mõistlikule nõudlusele vastata ja tagab 
tarnekindluse;
f) õigusteenused;
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g) raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenused.
3. Põhivõrguettevõtjate õiguslikuks 
vormiks on kapitaliühing.
4. põhivõrguettevõtjal on oma 
organisatsiooni identiteet, mis erineb 
oluliselt vertikaalselt integreeritud 
ettevõttest ja millel on eraldi 
kaubamärgid, teabevahetus ning 
tööruumid.
5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu audiitor kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid. 
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi / juhatuse sõltumatus 
6. Otsustest põhivõrguettevõtja 
tegevjuhi / juhatuse liikmete 
ametissemääramise ja töösuhte võimaliku 
ennetähtaegse lõpetamise kohta ning 
vastavatest lepingutest töölevõtmise või 
töösuhte lõpetamise kohta nende isikutega 
teavitatakse riiklikku reguleerivat asutust 
või mis tahes muud pädevat riiklikku 
asutust. Need otsused ja lepingud 
muutuvad siduvaks ainult siis, kui kolme 
nädala jooksul pärast nendest teatamist ei 
ole reguleeriv asutus või muu pädev 
riiklik asutus oma vetoõigust kasutanud. 
Ametissenimetamisele ja vastavale 
lepingule võidakse veto panna juhul, kui 
tekib tõsine kahtlus nimetatud tegevjuhi / 
juhatuse liikme ametialase sõltumatuse 
suhtes; töösuhte ennetähtaegse lõpetamise 
ja vastavate lepingute puhul tegevjuhi / 
juhatuse liikmega võib riiklik reguleeriv 
asutus või mis tahes muu pädev riiklik 
asutus kasutada vetoõigust, kui on tõsine 
kahtlus sellise lõpetamise põhjenduste 
suhtes.
7. Kui põhivõrguettevõtja tegevjuhil või 
juhatuse liikmel on kaebusi oma töösuhte 
ennetähtaegse lõpetamise kohta, 
tagatakse neile kaebuste esitamise õigus 
riiklikule reguleerivale asutusele või 
muule pädevale riiklikule 
asutusele või kohtule. 
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8. Pärast töösuhte lõpetamist 
põhivõrguettevõtja juures ei osale 
tegevjuht / juhatuse liikmed vähemalt 
kolme aasta jooksul ühegi vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte filiaali töös, mis 
täidab tootmis- või tarneülesandeid.
9. Tegevjuht / juhatuse liikmed ei või 
omada huve ega saada hüvitist üheski 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
ettevõttes peale põhivõrguettevõtja. Tema / 
nende töötasu ei sõltu mingil moel muust 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
tegevusest peale põhivõrguettevõtja
tegevuse.
10. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega 
juhatuse liikmed ei või osaliselt ega 
kaudselt vastutada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi muu filiaali 
igapäevategevuse eest. 
11. Ilma et see piiraks ülaltoodud sätete 
kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal 
tõhusad otsuste tegemise õigused võrkude 
toimimiseks, hooldamiseks ja 
arendamiseks vajalike varade osas, mis on 
integreeritud elektriettevõtjast sõltumatud. 
See ei tohiks välistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide olemasolu, 
mis tagavad emaettevõtja õiguste kaitse 
seoses majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artiklile 22c. Eelkõige peab see 
võimaldama emaettevõtjal kiita heaks 
põhivõrguettevõtja iga-aastast 
rahastamiskava või mis tahes samaväärset 
dokumenti ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. Eelkõige 
ei tohi see lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse edastusjuhtmete 
ehitamise ja uuendamisega seotud 
otsustesse, mis ei ületa heakskiidetud 
rahastamiskava ega muude samaväärsete 
dokumentide tingimusi.
III. Nõukogu / direktorite nõukogu

12. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu esimehed ei osale 
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vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi 
tütarettevõtte töös, mis täidab tootmis- või 
tarneülesandeid.
13. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu koosseisu 
moodustavad vähemalt viieks aastaks 
ametisse nimetatud sõltumatud liikmed. 
Nende nimetamisest teatatakse riiklikule 
reguleerivale asutusele või muule 
pädevale riiklikule asutusele ja 
ametissenimetamine muutub siduvaks 
lõikes 6 kirjeldatud tingimustel.
14. Lõike 13 tähenduses loetakse nõukogu 
/ direktorite nõukogu liige sõltumatuks 
siis, kui tal ei ole vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte, selle kontrollivate 
aktsionäride ega nende juhtkonnaga 
mingit äri- ega muud suhet, mis tekitaks 
huvide konflikti, eelkõige:
a) ta ei ole viie aasta jooksul enne 
nõukogu / direktorite nõukogu liikmeks 
nimetamist olnud vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi tootmis- ja 
tarneülesandeid täitva tütarettevõtte 
töötaja;
b) tal ei ole huve vertikaalselt 
integreeritud ettevõttes ega üheski selle 
sidusettevõttes peale põhivõrguettevõtja ja 
ta ei saa neilt hüvitist;
c) tal ei ole nõukogu / direktorite nõukogu 
liikmeks nimetamise ajal olulist ärisuhet 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi
tütarettevõttega, mis täidab 
energiatarneülesandeid;
d) ta ei kuulu niisuguse ettevõtte 
juhatusse, mille nõukogu / direktorite 
nõukogu liikmeid nimetab vertikaalselt 
integreeritud ettevõte.

IV. Järelevalveametnik

15. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad koostavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, mis sätestab diskrimineeriva 
tegevuse välistamist tagavad meetmed. 
Programmis sätestatakse samuti 
põhivõrguettevõtja töötajate konkreetsed 
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kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Programm peab saama riikliku 
reguleeriva asutuse 
või muu pädeva riikliku asutuse 
heakskiidu. Programmi täitmist jälgib 
sõltumatu järelevalveametnik. Riiklikul 
reguleerival asutusel on õigus rakendada 
põhivõrguettevõtja suhtes sanktsioone, 
kui nõuetele vastavuse programmi 
asjakohaselt ei täideta.
16. Põhivõrguettevõtja tegevjuht / 
juhatus nimetab järelevalveametniku 
ametisse isiku või organi, kelle 
kohustuseks on:
a) jälgida nõuetele vastavuse programmi 
täitmist;
b) koostada aastaaruanne, kus on esitatud 
programmi rakendamiseks võetud 
meetmed, ja esitada see riiklikule 
reguleerivale asutusele;
c) anda soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.
17. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimuste abil.
18. Järelevalveametnikul on korrapäraselt 
võimalus pöörduda põhivõrguettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ning 
riiklike reguleerivate asutuste nõukogu / 
direktorite nõukogu poole.
19. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu koosolekutel, kus 
käsitletakse järgmisi küsimusi:
a) võrgule juurdepääsu tingimused, 
sealhulgas juurdepääsutasude, 
ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
b) võrgusüsteemi haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud 
projektid, sealhulgas investeeringud 
vastastikusesse sidumisse ja 
ühendustesse;
c) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
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d) energia ostmine energiakadude 
katmiseks.
20. Nende koosolekute käigus takistab 
järelevalveametnik nõukogule / direktorite 
nõukogule niisuguse tootmist või 
tarnimist puudutava teabe 
diskrimineerival viisil teatavakssaamist, 
mis võib olla äriliselt kasulik.
21. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja
registritele, dokumentidele ja kontoritele 
ning kogu teabele, mis on talle vajalik 
oma ülesannete korralikuks täitmiseks.
22. Tegevjuht / juhatus nimetab 
järelevalveametniku ametisse ja vabastab 
ta ametist ainult riikliku reguleeriva 
asutuse eelneval heakskiidul.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab tõhusa eraldamise omandisuhteid rikkumata. Tagatakse 
põhivõrguettevõtja struktuuriline ja rahaline sõltumatus vertikaalselt integreeritud ettevõtjate 
tootmistegevusest. Põhivõrguettevõtja neutraalsust kontrollivad riiklikud reguleerivad 
asutused, järelevalveametnik ja audiitor. Kõnealuse variandi teise sambana tuuakse 
reguleerijate jaoks sisse tõhusate sanktsioonide kehtestamise võimalus, mis tagab, et 
põhivõrguettevõtja ei saa enam teha takistusi investeeringutele võrku ega uute elektrijaamade 
diskrimineerimisvabale võrku ühendamisele (vt allpool artikli 9 kohta tehtud 
muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek 270
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
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töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
edendada energiasäästlikkust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige 
taastuvate energiaallikate kasutuselvõtmise
ja väiksemate süsinikdioksiidi 
heitkogustega tehnoloogiate levitamise
tagamiseks.

töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
edendada energiasäästlikkust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige 
taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtmise tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liit on seadnud endale siduva eesmärgi kasutada 20 % ulatuses taastuvaid 
energiaallikaid aastaks 2020. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleb edendada üksnes 
taastuvate energiaallikate kasutamist, mitte aga piirata seda „väiksema süsinikdioksiidi 
heitega tehnoloogiate” määratlemata mõistega.

Muudatusettepanek 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
edendada energiasäästlikkust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige
taastuvate energiaallikate kasutuselvõtmise
ja väiksemate süsinikdioksiidi 
heitkogustega tehnoloogiate levitamise
tagamiseks. 

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
edendada energiasäästlikkust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige 
taastuvate energiaallikate integreerimise ja 
tootmise juurutamise tagamiseks 
võrgusüsteemis.

Or. en
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Selgitus

Põhivõrguettevõtjate ülesanne on tagada süsteemi pikaajaline võime rahuldada sellele nii 
majandus- kui ka keskkonnatingimustega seoses pandud nõudmisi, mitte uurida spetsiifilisi 
kõrvalisi tarnetehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 272
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
edendada energiasäästlikkust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige 
taastuvate energiaallikate kasutuselvõtmise
ja väiksemate süsinikdioksiidi 
heitkogustega tehnoloogiate levitamise 
tagamiseks.

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
energiasäästlikkuse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni edendamine eelkõige 
taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtmise ja väiksemate 
süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate levitamise tagamiseks;
töötada selle nimel, et 10 aasta jooksul 
arendada välja arukad eriotstarbelisi 
infotehnoloogiaid kasutavad võrgud, 
tehes seda etapiviisilise ajakava kohaselt 
ja konsulteerides riikide reguleerivate 
asutuste ja ametiga; võrgu arendamisel 
vastutab põhivõrguettevõtja uue 
infrastruktuuri kavandamise (sealhulgas 
lubade väljastamine), ehituse ja 
kasutuselevõtu eest.

Or. en

Selgitus

Arukate võrkude arendamine ergutab keskkonnateadlikku käitumist ja parandab tarbija rolli 
turu positiivsel mõjutamisel. Et kõik asjaosalised teaksid oma kohustusi, tuleb selles osas 
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tõmmata selged piirjooned.

Muudatusettepanek 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Artikli 9 punkt c asendatakse 
järgmisega: 
„c) korraldada energiavooge võrgus, 
võttes arvesse vahetust teiste ühendatud 
võrkudega. Seepärast on edastusvõrgu 
halduril kohustus tagada elektrisüsteemi 
turvalisus, usaldusväärsus ja tõhusus, 
ning sellega seoses tuleb tagada kõikide 
vajalike abiteenuste kättesaadavus, 
sealhulgas nende, mida osutatakse 
vastusena nõudlusele, kuivõrd see
kättesaadavus ei sõltu teistest 
edastusvõrkudest, millega võrk on 
ühendatud;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punkti c lisatakse „nõudlusele vastamise” mõiste)

Selgitus

Energiatõhususe parandamiseks on oluline, et tarbijad osaleksid aktiivselt abiteenuste turul, 
eriti kui nad on võimelised vähendama nõudlust, hoides seega ära tootmise suurenemise.

Muudatusettepanek 274
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Artikli 9 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) korraldada ühiste piirkondlike 
standardite alusel energiavooge võrgus, 
võttes arvesse vahetust teiste ühendatud 
võrkudega. Seepärast on edastusvõrgu 
halduril kohustus tagada elektrisüsteemi 
turvalisus, usaldusväärsus ja tõhusus, 
ning sellega seoses tuleb tagada ühiste 
standardite alusel kõikide vajalike 
abiteenuste kättesaadavus ja hankimine 
piirkondlikul tasandil, kuivõrd see 
kättesaadavus ei sõltu teistest 
edastusvõrkudest, millega võrk on 
ühendatud;”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punktis c, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate vahelise tõhusa koostöö tagamiseks piirkondlikul tasandil tuleks rohkem 
ära teha. Põhivõrguettevõtjad peaksid piirkondlikul tasandil kokku leppima ühistes 
standardites. See kõrvaldaks praegused ebatõhusused seoses riiklike standardite olemasoluga 
ja hõlbustaks turutegevust.

Muudatusettepanek 275
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Artikli 9 punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) anda kõikide teiste võrkude 
halduritele, millega võrk on ühendatud, 
piisavat teavet, et tagada ohutu ja tõhus 
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toimimine, kooskõlastatud areng ning 
ühendatud süsteemi koostalitlusvõime, 
kasutada kõnealust teavet ühiselt ning 
leppida kokku ühistes süsteemi haldamise, 
hoolduse ja arendamise standardites;”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punktis d, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate vahelise tõhusa koostöö tagamiseks piirkondlikul tasandil tuleks rohkem 
ära teha. Põhivõrguettevõtjad peaksid piirkondlikul tasandil kokku leppima ühistes 
standardites. See kõrvaldaks praegused ebatõhusused seoses riiklike standardite olemasoluga 
ja hõlbustaks turutegevust.

Muudatusettepanek 276
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Artikli 9 punkt f asendatakse 
järgmisega:
„f) anda ühiste standardite alusel 
võrgukasutajatele võrgule tõhusaks 
juurepääsuks vajalikku teavet.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punktis f, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate vahelise tõhusa koostöö tagamiseks piirkondlikul tasandil tuleks rohkem 
ära teha. Põhivõrguettevõtjad peaksid piirkondlikul tasandil kokku leppima ühistes
standardites. See kõrvaldaks praegused ebatõhusused seoses riiklike standardite olemasoluga 
ja hõlbustaks turutegevust.
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Muudatusettepanek 277
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
punkt:
„f a) tagada hästi ühendatud Euroopa 
võrgu arendamine, eelkõige aruka 
Euroopa avamere võrgu ehitamine;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus punkt f a)

Selgitus

Lisaks muutlikkuse leevendamisele võib vastastikune sidumine vähendada 
tasakaalustamiskulusid, edendada tõelist konkurentsi ja toetada aruka Euroopa võrgu 
arendamist. ELi üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) prioriteetse projekti suhtes luua 
Läänemere ja Põhjamere avamere tuuleenergia ühendused ning kasutada ära Euroopa 
avamere tuuleenergia allikaid, peavad põhivõrguettevõtjad tagama aruka Euroopa avamere 
võrgu arendamise.

Muudatusettepanek 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
punkt:
„f a) koostada elektrisüsteemi vastavuse 
prognoos, mille tulemusi tuleks arvesse 
võtta määruses (EÜ) nr 1228/2003 
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viidatud üleeuroopalises prognoosis.”

Or. fr

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus punkt f a)

Selgitus

Tarnimise ja nõudluse vahelise tasakaalu prognoose peaksid koostama põhivõrguettevõtjad, 
et jälgida tootmisvõimsuse vastavust suurenevale nõudlusele. Käesolev ülesanne on vajalik 
selleks, et põhivõrguettevõtjate rühm saaks Euroopa tasandil koostada prognoosi kogu liidu 
jaoks.

Muudatusettepanek 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
punkt:
„f a) maksimeerida turule pakutavat 
edastusvõimet, diskrimineerimata 
tarnijaid oma koduriigis või väljaspool 
seda edastusvõime eraldamisel ja selle 
katkestamisel mõlemal pool piiri.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus punkt f a)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate ülesandeid tuleb tugevdada, et tagada olemasoleva edastusvõime 
diskrimineerimisvaba maksimeerimine ja uute infrastruktuuride ehitamine sinna, kus nende 
järele on turunõudlus. Kõnealused muudatused on Euroopa energiaturu integreerimiseks 
üliolulised.
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Muudatusettepanek 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 e) Artiklisse 9 lisatakse järgmine 
punkt:
„f b) looma põhivõrguettevõtjate jaoks 
hooldusprogrammi, et tagada 
nõuetekohane tarne kvaliteet. Kõnealuse 
hooldusprogrammi täitmist peaks jälgima 
pädev riiklik asutus.”

Or. fr

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus punkt f b)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjatelt tuleks nõuda võrgu hooldusprogrammi ametlikuks tegemist, mis 
kuuluks pädeva riikliku asutuse kontrolli alla. Kõnealune programm tagaks, et infrastruktuuri 
hooldatakse hästi ja see on heas korras.

Muudatusettepanek 281
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 f) Artiklile 9 lisatakse järgmine lõik:
„Iga põhivõrguettevõtja võtab oma 
ülesannete täitmisel nõuetekohaselt 
arvesse kasu sellele piirkonnale, kus ta 
tegutseb. Ilma et see piiraks aktsionäride 
õigusi seoses investeeringu kulutasuvuse 
ja omakapitali vajadustega, on 
põhivõrguettevõtja tegevus- ja 
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investeeringualased otsused järjepidevad 
ühenduse ja piirkondlike 
investeeringukavade suhtes vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklitele 2c 
ja 2d ning hõlbustavad turu arengut ja 
integratsiooni ja optimeerivad sotsiaal-
majandusliku heaolu kasvu vähemalt 
piirkondlikul tasandil.” 

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus lõik)

Selgitus

Käesoleva uue sätte eesmärk on tagada, et põhivõrguettevõtjad võtaksid alati esimese 
prioriteedina arvesse selle piirkonna vajadusi, kus nad tegutsevad. Eelkõige peaksid nad 
tagama, et nende piirkonnas ja isegi sellest edasi (piirkonnaüleselt) paraneks sotsiaal-
majanduslik heaolu.

Muudatusettepanek 282
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 6 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 g) Artiklile 9 lisatakse järgmised 
lõigud:
Põhivõrguettevõtjad koostavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 10-aastase 
võrkude arengukava. Nad näevad ette 
tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja 
tarnekindluse tagamiseks.
Eelkõige 10-aastane võrkude 
arengukava:
a) näitab turul osalejaile kätte peamised 
edastusinfrastruktuurid, mis tuleks 
järgmise kümne aasta jooksul ehitada;
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b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille 
kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab 
uued investeeringud, mille puhul 
rakendamisotsus tuleks langetada 
järgmise kolme aasta jooksul.
10-aastase arengukava
koostamiseks püstitab iga 
põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid 
tootmise, tarbimise ja teiste riikidega 
toimuva kaubanduse kohta ning võtab 
arvesse olemasolevaid piirkondlikke ja 
üleeuroopalisi võrkude 
investeerimisplaane. Põhivõrguettevõtja 
esitab arengukava projekti 
õigeaegselt pädevale riiklikule organile.
Pädev riiklik organ konsulteerib sellise 
kavandi alusel avatud ja läbipaistval viisil 
kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning 
võib avaldada konsulteerimisprotsessi 
tulemused, eelkõige võimalikud 
investeerimisvajadused.
Pädev riiklik organ uurib, kas 10-aastase 
võrkude arengukava projekt hõlmab kõiki 
konsultatsioonide käigus kindlaks tehtud 
investeerimisvajadusi. Nimetatud organ 
võib kohustada põhivõrguettevõtjat oma 
plaani kavandit täiendama.
Pädev riiklik organ võib olla riiklik 
reguleeriv asutus, mis tahes muu pädev 
riiklik asutus või põhivõrguettevõtjate 
moodustatud võrkude arendamise 
usaldusorgan. Viimasel juhul esitavad 
põhivõrguettevõtjad pädevale riiklikule 
asutusele heakskiitmiseks põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra.

Kui põhivõrguettevõtja keeldub 
mõnda 10-aastases võrkude arengukavas 
järgmiseks kolmeks aastaks ette nähtud 
investeeringut sooritamast, tagavad 
liikmesriigid, et riiklik reguleeriv asutus 
või mis tahes muu pädev riiklik asutus on 
võimeline võtma ühe järgmistest 
meetmetest:

a) nõuda kõigi õiguslike vahenditega, et 
põhivõrguettevõtja oma rahalisi 
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vahendeid kasutades oma 
investeerimiskohustuse täidaks;

b) kutsuda sõltumatud investorid 
edastussüsteemile vajaliku investeeringu 
jaoks pakkumisi esitama, ja võib seda 
tehes kohustada põhivõrguettevõtjat: 
i) nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
rahastamisega,
ii) nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
ehitustöödega või ehitama vajalikud uued 
varad ja
iii) nõustuma vastavat uut vara haldama.
Asjakohane rahastamiskord peab saama 
riikliku reguleeriva asutuse või mis tahes 
muu pädeva riikliku asutuse heakskiidu. 
Mõlemal juhul tuleb tariife reguleerida 
nii, et see võimaldaks saada tulu, mis 
katab niisuguste investeeringute kulud.

Pädev riiklik asutus jälgib ja hindab 
investeerimisplaani täitmist.
Põhivõrguettevõtjad on 
kohustatud koostama ja avaldama 
läbipaistvad ning tõhusad menetlused 
uute elektrijaamade 
diskrimineerimisvabaks võrku 
ühendamiseks. Nimetatud 
menetlused peavad saama riikliku 
reguleeriva asutuse või muu pädeva 
riikliku asutuse heakskiidu.
Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust 
keelduda uue elektrijaama ühendamisest, 
põhjendades seda võrkude võimaliku 
tulevase võimsuspiiranguga, st 
ülekoormusega ülekandevõrgu kaugetes 
osades. Põhivõrguettevõtja on 
kohustatud vajalikku teavet andma.
Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust keelduda 
uuest ühenduspunktist ainsal 
põhjendusel, et see toob kaasa täiendavaid 
kulutusi seoses võrguelementide võimsuse 
vajaliku suurendamisega ühenduspunkti 
läheduses.”

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tagab, et põhivõrguettevõtja ei saa teha takistusi 
investeeringutele võrku ega uute elektrijaamade diskrimineerimisvabale võrku ühendamisele. 
Käesolevat sätet kohaldatakse kõigi põhivõrguettevõtjate suhtes. See hoiab ära 
diskrimineeriva mõju avaldamise põhivõrguettevõtjatele, ükskõik, kas see toimub 
omandisuhete meetmete kaudu vertikaalselt integreeritud ettevõttes või muude omandisuhetel 
põhinevate vormide kaudu.

Muudatusettepanek teeb kindlaks vajalikud investeeringud. Kui põhivõrguettevõtja keeldub 
konkreetset investeeringut sooritamast, nõuab pädev asutus põhivõrguettevõtjalt 
investeeringu täitmist või algatab pakkumismenetluse.

Muudatusettepanek 283
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artiklid 10 ja 10a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Lisatakse artiklid 10 ja 10a: välja jäetud
„Artikkel 10
Sõltumatud süsteemihaldurid
1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning kui 
komisjon kõnealuse määramise kinnitab. 
Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaid, kes omavad 
põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 
punktis 2 sätestatud nõuete täitmiseks 
vajalikke meetmeid.
2. Liikmesriik võib sõltumatu 
süsteemihalduri heaks kiita ja määrata 
ainult järgmistel juhtudel:
a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 8 lõike 1 punktide b–d 
nõuetele;
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b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 9 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
tehnilised ja inimressursid;
c) haldurikandidaat kohustub järgima 
reguleeriva asutuse väljatöötatud 
kümneaastast võrkude arengukava;
d) põhivõrgu omanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud kohustusi. 
Selleks esitab ta kõik kandideeriva 
ettevõtja ning teiste asjassepuutuvate 
isikutega sõlmitavate kokkulepete 
projektid;
e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrusest 
(EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse 
võrkudele juurdepääsu tingimusi 
piiriüleses elektrikaubanduses,* 
tulenevaid kohustusi, sealhulgas 
kohustusi seoses põhivõrguettevõtjate 
koostööga Euroopas ja piirkondlikul 
tasandil.
3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad sõltumatuteks 
süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle 
reguleeriv asutus on sertifitseerinud 
artikli 8a lõike 2 nõuetele vastavana. 
Kohaldatakse artiklis 8b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.
4. Kui komisjon on teinud otsuse artiklis 
8b sätestatud menetluse kohaselt ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul täitnud, määrab ta kuue 
kuu jooksul energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööameti 
ettepanekul ja pärast põhivõrgu omaniku 
ja põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist sõltumatu süsteemihalduri 
viieks aastaks. Põhivõrgu omanik võib 
igal ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku uue sõltumatu 
süsteemihalduri määramiseks vastavalt 
artikli 10 lõikes 1 sätestatud menetlusele.
5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
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artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise, hoolduse ja 
arendamise eest ning selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada 
mõistlikku nõudlust. Sõltumatu 
süsteemihaldur vastutab võrgu 
arendamisel uute infrastruktuuride 
kavandamise (sh vastavate lubade 
väljastamise korra väljatöötamise), 
väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. 
Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki 
kohaselt põhivõrguettevõtjana. Põhivõrgu 
omanikele ei tohi panna vastutust 
kolmandatele isikutele juurdepääsu 
võimaldamise ja haldamise ega 
investeeringute kavandamise eest.
6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peab põhivõrgu omanik täitma 
järgmisi ülesandeid:
a) pakkuma sõltumatule 
süsteemihaldurile tema ülesannete 
täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, 
sealhulgas eelkõige kogu vajalikku teavet;
b) rahastama investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või andma nõusoleku 
nende rahastamiseks mõne huvitatud 
isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib 
enne heakskiitmist varade omaniku ja 
teiste huvitatud isikutega;
c) tagama katte võrgu varadega seotud 
kohustustele, välja arvatud sellele osale 
kohustustest, mis on seotud sõltumatu 
süsteemihalduri ülesannetega;
d) tagama, et lihtsustatakse võrgu 
laiendamise rahastamist, v.a need 
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investeeringud, mille puhul ta on 
vastavalt punktile b andnud nõusoleku 
rahastamise kohta huvitatud isiku, 
sealhulgas sõltumatu süsteemihalduri 
poolt. 
7. Asjakohase liikmesriigi 
konkurentsiasutusele antakse tihedas
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrgu omaniku poolt.
Artikkel 10a
Põhivõrgu omaniku eraldamine
1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peab põhivõrgu omanik, kes 
moodustab osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatu muust edastusega 
mitteseotud tegevusest.
2. Lõike 1 kohane põhivõrgu omaniku 
sõltumatus peab vastama järgmistele 
miinimumkriteeriumidele:
a) põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavad isikud ei tohi olla tegevad 
otseselt ega kaudselt elektri toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
juhtimise eest vastutava vertikaalselt 
integreeritud elektriettevõtja 
äriühingustruktuuris;
b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik 
tegutseda iseseisvalt;
c) põhivõrgu omanik kehtestab nõuetele 
vastavuse programmi, milles sätestatakse 
meetmed diskrimineeriva käitumise 
vältimiseks, ning tagab, et järelevalve selle 
täitmise üle oleks piisavalt range. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Nõuetele vastavuse 
programmi eest vastutav isik või asutus 
esitab võetud meetmete aastaaruande 
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reguleerivale asutusele ning see 
avaldatakse.
3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. 
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

Riiklike elektritranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus, kuidas tagada 
riiklike transportimise võrkude haldurite sõltumatus ja edendada läbipaistvust. See lubaks 
riiklike transportimise võrkude halduritel muutuda tõhusamaks turuprotsesside hõlbustaja 
rollis. Sõltumatu süsteemihalduri süsteemis jääb riiklike transportimise võrkude omandiõigus 
ja äritegevus samadesse kätesse. Kuigi riiklik elektri transportimise tegevus on rangelt 
reguleeritud, toob see kaasa eeskirjade mitmekesisuse.

Muudatusettepanek 284
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning kui 
komisjon kõnealuse määramise kinnitab. 
Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaid, kes omavad 
põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 punktis 
2 sätestatud nõuete täitmiseks vajalikke 
meetmeid.

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale või kui liikmesriik 
peab seda vajalikuks, et tagada Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tõhus toimimine või riikideülese 
põhivõrguettevõtja loomine, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning kui 
komisjon kõnealuse määramise kinnitab. 
Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaid, kes omavad 
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põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 punktis 
2 sätestatud nõuete täitmiseks vajalikke 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on viia põhivõrguettevõtja ja sõltumatu 
võrguettevõtja mudelid võrdsetele alustele, et luua seeläbi süsteemihalduse jaoks ühtne mudel 
kogu Euroopas ja hõlbustada piirkondlike või üleeuroopaliste võrguettevõtjate loomist. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida kahe võrdse võimaluse vahel (omandisuhete 
eraldamine ja sõltumatu võrguettevõtja loomine).

Muudatusettepanek 285
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning kui 
komisjon kõnealuse määramise kinnitab. 
Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaid, kes omavad 
põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 punktis 
2 sätestatud nõuete täitmiseks vajalikke 
meetmeid.

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
vastava liikmesriigi jaoks sõltumatu 
süsteemihalduri ning kui komisjon 
kõnealuse määramise kinnitab. Igal juhul ei 
tohi takistata vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjaid, kes omavad põhivõrku, 
võtmast artikli 8 lõike 1 punktis 2 
sätestatud nõuete täitmiseks vajalikke 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et liikmesriigi piires saab määrata vaid ühe sõltumatu 
võrguettevõtja. Mitme sõltumatu võrguettevõtja loomine üheainsa liikmesriigi piires ei aitaks 
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kaasa piirkondlike turgude arendamisele.

Muudatusettepanek 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1 a. Järkjärgulise ümberkujundamise 
võimaldamiseks on erandi puhul tegemist 
ajutise meetmega, mis ei kesta kauem kui 
4 aastat. Lõpptulemuseks on 
omandisuhete eraldamine.”

Or. en

Selgitus

Kõnealuse võimaliku erandi muutmatajätmine nõuaks keerulist juhtimiseeskirjade kogumit ja 
sellega kaasneks probleemne koordineerimine võrgu omanike ja selle sõltumatule 
võrguettevõtjale kuuluva juhtkonna vahel. Sõltumatu võrguettevõtja lahenduses on kriitilisi 
kohti seoses võrgu arendamise / hooldamise ning rollide ja kohustuste määratlemisega 
haldustegevuses. Kõnealune erand võib luua ebasoodsa investeerimiskeskkonna ning 
avaldada negatiivset mõju süsteemi piisavusele ja tarnekindlusele.

Muudatusettepanek 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik 
tegutseda iseseisvalt;

b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et kaotataks kõik 
tegurid, mis ei soosi iseseisvalt 
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tegutsemist;

Or. it

Selgitus

Muudatuseettepaneku eesmärk on võtta arvesse stiimulite süsteemi, et tagada põhivõrgu 
omaniku sõltumatus.

Muudatusettepanek 288
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad sõltumatuteks 
süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle 
reguleeriv asutus on sertifitseerinud artikli 
8a lõike 2 nõuetele vastavana. 
Kohaldatakse artiklis 8b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad sõltumatuteks 
süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle 
reguleeriv asutus on sertifitseerinud artikli 
8a lõike 2 nõuetele vastavana. 
Kohaldatakse artiklis 8b ja määruse (EÜ) 
nr 1228/2003 artiklis x sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon on teinud otsuse artiklis 
8b sätestatud menetluse kohaselt ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe 
kuu jooksul täitnud, määrab ta kuue kuu 

4. Kui komisjon on teinud otsuse, nagu on 
viidatud määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artiklis x (endine direktiivi xx artikkel 8b,)
ja leiab, et reguleeriv asutus ei ole tema 
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jooksul energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostööameti ettepanekul ja 
pärast põhivõrgu omaniku ja 
põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist sõltumatu süsteemihalduri 
viieks aastaks. Põhivõrgu omanik võib 
igal ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku uue sõltumatu 
süsteemihalduri määramiseks vastavalt 
artikli 10 lõikes 1 sätestatud menetlusele.

otsust kahe kuu jooksul täitnud, määrab ta 
sõltumatu süsteemihalduri määruse (EÜ) 
nr 1228/2003 artiklis xx sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Catherine Stihler, David Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise, hoolduse ja 
arendamise eest ning selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada
mõistlikku nõudlust. Sõltumatu 
süsteemihaldur vastutab võrgu 
arendamisel uute infrastruktuuride 
kavandamise (sh vastavate lubade 
väljastamise korra väljatöötamise), 
väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. 
Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki 
kohaselt põhivõrguettevõtjana. Põhivõrgu 
omanikele ei tohi panna vastutust 
kolmandatele isikutele juurdepääsu 
võimaldamise ja haldamise ega

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise eest, sealhulgas 
võrgu reaalajalise konfiguratsiooni, 
tasakaalustamise ja tööohutuse eest. Iga 
sõltumatu süsteemihaldur arendab 
koostöös asjaomaste põhivõrkude 
omanikega töökorda, et tagada pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada 
investeeringute kavandamise kaudu
mõistlikku nõudlust.
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investeeringute kavandamise eest.

Or. en

Selgitus

Kauplemise sooduskord, mida vertikaalselt integreeritud ettevõtjad võimaldavad oma 
filiaalidele, või konkurentide suhtes kohaldatavad karistuslikud maksud viivad kõik 
elektrienergia siseturu läbikukkumisele. Käesolev muudatusettepanek tugevdab komisjoni 
ettepanekuid sõltumatu võrguettevõtja mudeli kohta.

Muudatusettepanek 291
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise, hoolduse ja 
arendamise eest ning selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada
mõistlikku nõudlust. Sõltumatu 
süsteemihaldur vastutab võrgu 
arendamisel uute infrastruktuuride 
kavandamise (sh vastavate lubade 
väljastamise korra väljatöötamise), 
väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. 
Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki 
kohaselt põhivõrguettevõtjana. Põhivõrgu 
omanikele ei tohi panna vastutust 
kolmandatele isikutele juurdepääsu 
võimaldamise ja haldamise ega
investeeringute kavandamise eest.

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise eest, sealhulgas 
võrgu reaalajalise konfiguratsiooni, 
tasakaalustamise ja tööohutuse eest. Iga 
sõltumatu süsteemihaldur arendab 
koostöös asjaomaste põhivõrkude 
omanikega töökorda, et tagada pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada 
investeeringute kavandamise kaudu
mõistlikku nõudlust.
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Or. en

Muudatusettepanek 292
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõike 6 punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) sõlmima riikliku reguleeriva asutuse 
heakskiidul lepingu sõltumatu 
võrguettevõtjaga, et tagada nende tõhus 
koostöö põhivõrgu hooldamisel ja 
arendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Catherine Stihler, David Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõike 6 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahastama investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud reguleeriv 
asutus, või andma nõusoleku nende 
rahastamiseks mõne huvitatud isiku poolt, 
kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib enne 
heakskiitmist varade omaniku ja teiste 
huvitatud isikutega;

b) sooritama investeeringuid, mille 
tegemine on otsustatud koostöös
sõltumatu süsteemihalduriga ja mille on 
heaks kiitnud reguleeriv asutus, või andma 
nõusoleku nende rahastamiseks mõne 
huvitatud isiku poolt. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib enne 
heakskiitmist varade omaniku ja teiste 
huvitatud isikutega;

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab komisjoni ettepanekuid sõltumatu võrguettevõtja 
mudeli kohta.

Muudatusettepanek 294
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõike 6 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rahastama investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud reguleeriv 
asutus, või andma nõusoleku nende 
rahastamiseks mõne huvitatud isiku poolt, 
kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib enne 
heakskiitmist varade omaniku ja teiste 
huvitatud isikutega;

b) sooritama investeeringuid, mille 
tegemine on otsustatud koostöös
sõltumatu süsteemihalduriga ja mille on
heaks kiitnud reguleeriv asutus, või andma 
nõusoleku nende rahastamiseks mõne 
huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka 
sõltumatu süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib enne 
heakskiitmist varade omaniku ja teiste 
huvitatud isikutega;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Catherine Stihler, David Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10 lõike 6 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) sõlmima riikliku reguleeriva asutuse 
heakskiidul lepingu sõltumatu 
võrguettevõtjaga, et tagada nende tõhus 
koostöö põhivõrgu hooldamisel ja 
arendamisel.
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Or. en

Selgitus

Kauplemise sooduskord, mida vertikaalselt integreeritud ettevõtjad võimaldavad oma 
filiaalidele, või konkurentide suhtes kohaldatavad karistuslikud maksud viivad kõik 
elektrienergia siseturu läbikukkumisele. Käesolev muudatusettepanek tugevdab komisjoni 
ettepanekuid sõltumatu võrguettevõtja mudeli kohta.

Muudatusettepanek 296
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõike 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) põhivõrgu omanik kehtestab nõuetele 
vastavuse programmi, milles sätestatakse 
meetmed diskrimineeriva käitumise 
vältimiseks, ning tagab, et järelevalve selle 
täitmise üle oleks piisavalt range. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Nõuetele vastavuse 
programmi eest vastutav isik või asutus 
esitab võetud meetmete aastaaruande 
reguleerivale asutusele ning see 
avaldatakse.

c) põhivõrgu omanik kehtestab nõuetele 
vastavuse programmi, milles sätestatakse 
meetmed õiglase juurdepääsu tagamiseks 
ja diskrimineeriva käitumise vältimiseks. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Nõuetele vastavuse 
programmi eest vastutav isik või asutus 
esitab võetud meetmete aastaaruande 
reguleerivale asutusele ning see 
avaldatakse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga laieneb vastavust käsitlevate sätete kohaldamine 
põhivõrguettevõtjatele.
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Muudatusettepanek 297
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõike 2 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) programmi edasist täitmist jälgib 
nõuetekohaselt määratud isik või organ, 
edaspidi järelevalveametnik, kes on täiesti 
sõltumatu ja omab juurdepääsu kogu 
põhivõrgu omanikku ja mis tahes 
sidusettevõtet puudutavale asjakohasele 
teabele, mis on talle vajalik oma 
ülesannete täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse sisse põhimõte, et järelevalvenõukogu jälgib kõrgel tasandil 
järelevalveameti / järelevalveametniku tööd.

Muudatusettepanek 298
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõike 2 punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) programmi täitmist jälgib 
järelevalvenõukogu, mille moodustavad 
enamikus vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja sõltumatud liikmed. Nõuetele 
vastavuse programmi jälgimise eest 
vastutav isik või organ esitab riiklikule 
reguleerivale asutusele aastaaruande, 
milles on esitatud võetud meetmed ja 
avaldab selle. 
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse sisse põhimõte, et järelevalvenõukogu jälgib kõrgel tasandil 
järelevalveameti / järelevalveametniku tööd.

Muudatusettepanek 299
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. 
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Omandisuhete eraldamist käsitlevad sätted on elektrituru liberaliseerimise keskne osa ja 
seega ei saa neid vaadelda „väheoluliste” sätetena. Ka puudutab see äriühinguõigust ning, 
võttes arvesse äriühinguõiguse olulisust majandusele, ei saa kõnealust asjaolu iseloomustada 
väheolulisena.

Muudatusettepanek 300
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. 
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komiteemenetlust, mida seostatakse puuduliku demokraatliku legitiimsusega, ei tohiks 
kasutada sõltumatu võrguettevõtja mudeli eraldamist käsitlevate sätete määratlemiseks. 
Sätete sisu üle otsustamine tuleks jätta liikmesriikidele, kes valivad või on valinud sõltumatu 
võrguettevõtja mudeli. 

Muudatusettepanek 301
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. 
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse välja jätmine.
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Muudatusettepanek 302
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 10a lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 a. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse juhul, 
kui vertikaalset integratsiooni toetab 
liikmesriik, kes kontrollib nii 
põhivõrguettevõtjat kui ka tootmis- ja 
tarneülesandeid täitvaid ettevõtjaid.”

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada võrdsed võimalused riigiosalusega ja eraomandis olevatele ettevõtetele.

Muudatusettepanek 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 10 b
Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik 
eraldamine
I. Varad, sisseseade, personal ja identiteet
1. Põhivõrguettevõtjate käsutuses on 
kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
inim-, füüsilised ja finantsressursid, mis 
on vajalikud korrapäraseks elektri 
edastustegevuseks, eelkõige:
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i) põhivõrguettevõtjale kuuluvad varad, 
mis on vajalikud korrapäraseks elektri 
edastustegevuseks;
ii) põhivõrguettevõtja palkab 
korrapäraseks elektri edastustegevuseks 
vajaliku personali;

iii) asjakohased rahalised vahendid 
edaspidisteks investeerimisprojektideks
tehakse kättesaadavaks iga-aastases 
rahastamiskavas.
Eelmises punktis nimetatud 
korrapäraseks elektri edastamiseks 
vajaliku tegevuse hulka kuulub vähemalt:

– põhivõrguettevõtja esindamine ning
kontaktid kolmandate isikute ja 
reguleerivate asutustega;

– kolmandatele isikutele, eriti uutele 
turukorraldajatele ja taastuvenergia 
tootjatele võrgule juurdepääsu andmine ja 
haldamine; 

– juurdepääsutasude, ülekoormustasude 
ja põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
– edastussüsteemi haldamine, hooldus 
ja arendamine;

– investeeringute kavandamine, mis 
kindlustab süsteemi pikaajalise võime 
mõistlikule nõudlusele vastata ja tagab 
tarnekindluse;

– õigusteenused;
– raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenused.
2. Personali rentimine ja teenuste 
osutamine tootmis- või tarneülesandeid 
täitva vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
mis tahes harude vahel keelatakse.
3. Põhivõrguettevõtja ei osale mingis 
ärilises ega muus tegevuses väljaspool 



PE404.394v01-00 80/96 AM\713548ET.doc
Freelance-tõlge

ET

põhivõrku, mis võiks minna vastuollu 
tema ülesannetega, sealhulgas ei oma ta 
osalust või huve mis tahes ettevõttes või 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte osas 
või mis tahes muus elektri- või 
gaasiettevõttes. Erandite tegemiseks on 
vaja riikliku reguleeriva asutuse eelnevat 
nõusolekut ning need piirduvad osaluse ja 
huvide lubamisega muudes 
võrguettevõtetes.
4. Põhivõrguettevõtjal on oma 
õiguslik identiteet, mis erineb 
oluliselt vertikaalselt integreeritud 
ettevõttest ja millel on eraldi 
kaubamärgid, teabevahetus ning 
tööruumid.
5. Põhivõrguettevõtja ei jaga äriliselt 
kasulikku ja tundlikku teavet ühegi 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
ettevõttega, välja arvatud juhul, kui ta 
jagab seda kõikidele turuosalistele 
mittediskrimineerival viisil. 
Põhivõrguettevõtja määratleb kõnealuse 
teabe koostöös riikliku reguleeriva 
asutusega.
6. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu audiitor kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid. 
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi / juhatuse sõltumatus 
7. Otsustest põhivõrguettevõtja
tegevjuhi / juhatuse liikmete 
ametissemääramise ja töösuhte võimaliku 
ennetähtaegse lõpetamise kohta ning 
vastavatest lepingutest töölevõtmise või 
töösuhte lõpetamise kohta nende isikutega 
teavitatakse riiklikku reguleerivat asutust. 
Need otsused ja lepingud muutuvad 
siduvaks ainult siis, kui kolme nädala 
jooksul pärast nendest teatamist ei ole 
reguleeriv asutus või muu pädev riiklik 
asutus oma vetoõigust kasutanud. 
Ametissenimetamisele ja vastavale 
lepingule võidakse veto panna juhul, kui 
tekib tõsine kahtlus nimetatud tegevjuhi / 
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juhatuse liikme ametialase sõltumatuse 
suhtes; töösuhte ennetähtaegse lõpetamise 
ja vastavate lepingute puhul võidakse 
vetoõigust kasutada, kui on tõsine kahtlus 
sellise lõpetamise aluse ja põhjenduse 
suhtes.
8. Kui põhivõrguettevõtja tegevjuhil / 
juhatuse liikmel on kaebusi oma töösuhte 
ennetähtaegse lõpetamise kohta, 
tagatakse neile kaebuste esitamise õigus 
riiklikule reguleerivale asutusele või 
kohtule.
9. Riiklik reguleeriv asutus teeb kaebuse 
suhtes otsuse kuue kuu jooksul. Erandeid 
tuleb põhjendada.
10. Pärast töösuhte lõpetamist 
põhivõrguettevõtja juures ei osale endine 
tegevjuht / juhatuse liikmed vähemalt 
kolme aasta jooksul ühegi vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte filiaali töös, mis 
täidab tootmis- või tarneülesandeid.
11. Tegevjuht / juhatuse liikmed ei või 
omada huve ega saada hüvitist üheski 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
ettevõttes peale põhivõrguettevõtja. Tema / 
/ nende töötasu ei sõltu mingil moel muust 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
tegevusest peale põhivõrguettevõtja
tegevuse.
12. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega 
juhatuse liikmed ei või osaliselt ega 
kaudselt vastutada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi muu filiaali 
igapäevategevuse eest. 
13. Ilma et see piiraks ülaltoodud sätete 
kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal 
tõhusad otsuste tegemise õigused võrkude 
toimimiseks, hooldamiseks ja 
arendamiseks vajalike varade osas, mis on 
integreeritud elektriettevõtjast sõltumatud. 
See ei tohiks välistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide olemasolu, 
mis tagavad, et emaettevõtja saab määrata 
kindlaks oma tütarettevõtja võlgade 
ülempiiri. Eelkõige ei tohi see lubada 
emaettevõtjal sekkuda tütarettevõtja 
igapäevategevusse ega konkreetsetesse 
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edastusjuhtmete ehitamise ja 
uuendamisega seotud otsustesse, mis ei 
ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi.
III. Nõukogu / direktorite nõukogu
14. Põhivõrguettevõtja nõukogu esimees / 
direktorite nõukogu ja kõik selle liikmed 
ei osale vertikaalselt integreeritud 
ettevõtte ühegi tütarettevõtte töös. Samuti 
ei ole nad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja ühegi ettevõtte nõukogu / 
direktorite nõukogu liikmed.
15. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu koosseisu 
moodustavad vähemalt viieks aastaks 
ametisse nimetatud sõltumatud liikmed. 
Nende nimetamisest teatatakse riiklikule 
reguleerivale asutusele või muule 
pädevale riiklikule asutusele ja 
ametissenimetamine muutub siduvaks 
lõikes 6 kirjeldatud tingimustel.
16. Lõike 15 tähenduses loetakse nõukogu 
/ direktorite nõukogu liige sõltumatuks 
siis, kui tal ei ole vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte, selle kontrollivate 
aktsionäride ega nende juhtkonnaga 
mingit äri- ega muud suhet, mis tekitaks 
huvide konflikti, eelkõige:
a) ta ei ole viie aasta jooksul enne 
nõukogu / direktorite nõukogu liikmeks 
nimetamist olnud vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi tootmis- ja 
tarneülesandeid täitva tütarettevõtte 
töötaja;
b) tal ei ole huve vertikaalselt 
integreeritud ettevõttes ega üheski selle 
sidusettevõttes peale põhivõrguettevõtja ja 
ta ei saa neilt hüvitist;
c) tal ei ole nõukogu / direktorite nõukogu 
liikmeks nimetamise ajal olulist ärisuhet 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi 
tütarettevõttega, mis täidab 
energiatarne ülesandeid;
d) ta ei kuulu niisuguse ettevõtte 
juhatusse, mille nõukogu / direktorite 
nõukogu liikmeid nimetab vertikaalselt 
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integreeritud ettevõte.

IV. Järelevalveametnik

17. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad koostavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, mis sätestab diskrimineeriva 
tegevuse välistamist tagavad meetmed.
Programmis sätestatakse samuti 
põhivõrguettevõtja töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Programm peab saama riikliku 
reguleeriva asutuse heakskiidu. 
Programmi täitmist jälgib sõltumatu 
järelevalveametnik. Riiklikul reguleerival 
asutusel on õigus rakendada 
põhivõrguettevõtja suhtes sanktsioone, 
kui viimane ei täida asjakohaselt nõuetele 
vastavuse programmi.
18. Põhivõrguettevõtja tegevjuht / 
juhatus nimetab järelevalveametniku 
ametisse isiku või organi, kelle 
kohustuseks on:
i) jälgida nõuetele vastavuse programmi 
rakendamist;
ii) koostada aastaaruanne, kus on esitatud 
programmi rakendamiseks võetud 
meetmed, ja esitada see riiklikule 
reguleerivale asutusele; määratleda 
nõuetele vastavuse programmi 
rakendusmeetmed ja esitleda aruannet 
reguleerivale asutusele;
iii) anda soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.
19. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimuste abil.
20. Järelevalveametnikul on korrapäraselt 
võimalus pöörduda põhivõrguettevõtja ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ning 
riiklike reguleerivate asutuste nõukogu / 
direktorite nõukogu poole.
21. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu koosolekutel, kus 
käsitletakse järgmisi küsimusi:
i) võrgule juurdepääsu tingimused, 
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sealhulgas juurdepääsutasude, 
ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3;
ii) võrgusüsteemi haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud 
projektid, sealhulgas investeeringud 
vastastikusesse sidumisse ja 
ühendustesse;
iii) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
iv) energia ostmine energiakadude 
katmiseks.
22. Nende koosolekute käigus takistab 
järelevalveametnik nõukogule / direktorite 
nõukogule niisuguse tootmist või 
tarnimist puudutava teabe 
diskrimineerival viisil teatavaks saamist, 
mis võib olla äriliselt kasulik.
23. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja
registritele, dokumentidele ja kontoritele 
ning kogu teabele, mis on talle vajalik 
oma ülesannete täitmiseks.
24. Tegevjuht / juhatus nimetab 
järelevalveametniku ametisse ja vabastab 
ta ametist ainult riikliku reguleeriva
asutuse eelneval heakskiidul.
25. Pärast mandaadi tühistamist peaks 
järelevalveametnikule olema keelatud 
äriliste suhete omamine vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaga mitte vähem kui 
viie aasta jooksul.
V. Võrgu arendamine ja 
investeerimisotsuste tegemise volitused
26. Põhivõrguettevõtjad koostavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 10-aastase 
võrkude arengukava. Nad näevad ette 
tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja 
tarnekindluse tagamiseks. 
27. Eelkõige 10-aastane võrkude 
arengukava:
a) näitab turul osalejaile kätte peamised 
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edastusinfrastruktuurid, mis tuleks 
eelistatavalt järgmise kümne aasta jooksul 
ehitada;
b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille 
kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab 
uued investeeringud, mille puhul 
rakendamisotsus tuleks langetada 
järgmise kolme aasta jooksul.
28. 10-aastase võrkude arengukava
koostamiseks püstitab iga 
põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid 
tootmise, tarbimise ja teiste riikidega 
toimuva kaubanduse kohta ning võtab 
arvesse olemasolevaid piirkondlikke ja 
üleeuroopalisi võrkude 
investeerimisplaane. Põhivõrguettevõtja
esitab arengukava projekti 
õigeaegselt riiklikule reguleerivale 
asutusele.
29. Riiklik reguleeriv asutus konsulteerib 
sellise kavandi alusel avatud ja 
läbipaistval viisil kõigi asjaomaste 
võrgukasutajatega ning võib 
avaldada konsulteerimisprotsessi 
tulemused, eelkõige võimalikud 
investeerimisvajadused.
30. Riiklik reguleeriv asutus uurib, kas 
10-aastase võrkude arengukava projekt 
hõlmab kõiki konsultatsioonide käigus 
kindlaks tehtud investeerimisvajadusi. 
Asutus võib kohustada 
põhivõrguettevõtjat oma kavandit 
täiendama.
31. Kui põhivõrguettevõtja keeldub 
mõnda 10-aastases võrkude arengukavas 
järgmiseks kolmeks aastaks ette nähtud 
investeeringut teostamast, tagavad 
liikmesriigid, et riiklikul reguleerival 
asutusel olemas vajalikud volitused, et 
võtta ühe järgmistest meetmetest:
a) nõuda kõigi õiguslike vahenditega, et 
põhivõrguettevõtja oma rahalisi 
vahendeid kasutades oma 
investeerimiskohustuse täidaks, või

b) kutsuda sõltumatud investorid 
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edastussüsteemile vajaliku investeeringu 
jaoks pakkumisi esitama, ja võib seda 
tehes kohustada põhivõrguettevõtjat: 
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
rahastamisega,
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
ehitustöödega või ehitama vajalikud uued 
varad ja
– nõustuma vastavat uut vara haldama.
– nõustuma suurendama vajalike 
investeeringute rahastamiseks kapitali ja 
lubama sõltumatutel investoritel kapitalis 
osaleda. 
Asjakohane rahastamiskord peab saama 
riikliku reguleeriva asutuse heakskiidu. 
Mõlemal juhul tuleb tariife reguleerida 
nii, et see võimaldaks saada tulu, mis 
katab niisuguste investeeringute kulud.
32. Pädev riiklik asutus jälgib ja hindab 
investeerimisplaani täitmist.
VI. Otsustusvolitused seoses uute 
elektrijaamade ühendamisega võrku
33. Põhivõrguettevõtjad on 
kohustatud koostama ja avaldama 
läbipaistvad ning tõhusad menetlused 
uute elektrijaamade 
diskrimineerimisvabaks võrku 
ühendamiseks. Nimetatud 
menetlused peavad saama riiklike 
reguleerivate asutuste heakskiidu.
34. Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust 
keelduda uue elektrijaama ühendamisest, 
põhjendades seda võrkude võimaliku 
tulevase võimsuspiiranguga, st 
ülekoormusega ülekandevõrgu kaugetes 
osades. Põhivõrguettevõtja on 
kohustatud vajalikku teavet andma.
35. Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust 
keelduda uuest ühenduspunktist ainsal 
põhjendusel, et see toob kaasa täiendavaid 
kulutusi seoses võrguelementide võimsuse 
vajaliku suurendamisega ühenduspunkti 
läheduses.
VII. Piirkondlik koostöö
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36. Kõnealuse tee valinud liikmesriigid 
peavad põhivõrguettevõtjatele panema 
täpsed kohustused selgelt määratletud 
ajaraamistikus, mis viib järk-järgult ühtse 
piirkondliku dispetšikeskuse loomiseni, 
mis vastutab julgeolekuküsimuste eest 
kuue aasta jooksul alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest.
37. Mitme liikmesriigi piirkondliku 
tasandi koostöö korral ja kõnealuste 
riikide ühise taotluse alusel võib komisjon 
määrata piirkondliku koordinaatori.
38. Piirkondlik koordinaator edendab 
piirkondlikul tasandil reguleerivate 
asutuste ning muude pädevate riiklike 
asutuste, võrguoperaatorite, 
elektribörside, võrgukasutajate ja 
turuosaliste vahelist koostööd. Eelkõige 
teeb piirkondlik koordinaator järgmist: 
a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid 
vastastikustesse ühendustesse. Selleks 
aitab piirkondlik koordinaator 
põhivõrguettevõtjaid nende piirkondliku 
vastastikuste ühenduste plaani 
koostamisel, osaleb nende 
investeerimisotsuste ja vajaduse korral 
avatud menetluse kooskõlastamisel;
b) edendab võrkude tõhusat ja turvalist 
kasutamist. Selleks toetab piirkondlik 
koordinaator põhivõrguettevõtjate, riiklike 
reguleerivate asutuste ja muude pädevate 
riiklike asutuste koostööd ühise jaotamise 
ja ühiste kaitsemehhanismide 
väljatöötamisel; 
c) esitab igal aastal komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele aruande 
piirkonnas saavutatud edu ning mis tahes 
raskuste või takistuste kohta, mis võivad 
edusamme häirida.
VIII. Sanktsioonid
39. Käesoleva artikliga temale määratud 
kohustuste täitmiseks on riiklikul 
reguleerival asutusel õigus:
i) nõuda põhivõrguettevõtjalt teavet ning 
kontakteeruda otse põhivõrguettevõtja 
kõigi töötajatega; kahtluste 
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püsimajäämise korral kehtib sama õigus 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja selle 
tütarettevõtjate suhtes;
ii) teostada põhivõrguettevõtjate suhtes 
kõik vajalikud kontrollimised, ning 
kahtluste püsimajäämise korral ka 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja selle 
tütarettevõtjate suhtes, kohaldades 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 
(asutamislepingu artiklites 81 ja 82 
sätestatud konkurentsieeskirjade 
rakendamise kohta) artiklis 20 sätestatud 
eeskirju.
40. Käesoleva artikliga temale määratud 
kohustuste täitmiseks on riiklikul 
reguleerival asutusel volitused määrata 
tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid 
sanktsioone põhivõrguettevõtjale ja 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, kes 
ei täida käesolevast artiklist ega riikliku 
reguleeriva asutuse otsustest tulenevaid 
kohustusi. Kõnealused volitused 
sisaldavad õigust:
i) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid trahve seoses võrguettevõtja 
käibega;
ii) väljastada korraldusi diskrimineeriva 
käitumise heastamiseks;
iii) käesoleva artikliga ette nähtud 
eraldamise sätete korduva rikkumise 
korral tühistada, vähemalt osaliselt, 
põhivõrguettevõtja litsents.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele antakse võimalus täiendavalt oma turgusid liberaliseerida, ilma et nad 
peaksid selleks kasutama omandisuhete eraldamist.
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Muudatusettepanek 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Elektrijaamade võrgujärjekord ja 
ühenduste kasutamine määratakse 
kindlaks kriteeriumide alusel, mille võib 
heaks kiita liikmesriik ning mis peavad 
olema objektiivsed, avaldatud ning mida 
tuleb kohaldada mittediskrimineerivalt, 
tagades elektrienergia siseturu 
nõuetekohase toimimise. Kriteeriumide 
osas võetakse arvesse nõudluse tagamise 
valikulistest võimalustest ja
olemasolevatest elektrijaamadest pärit 
elektrienergia või ühenduste kaudu
toimuvate ülekannete majanduslikku 
tähtsusjärjestust ning süsteemi tehnilisi 
piiranguid.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikesse 2 lisatakse üks element)

Selgitus

Nõudluse tagamise valikuliste võimaluste, nagu pakkumiskutsed, tööstusseadmete automaatne 
dispetšimine või arukate arvestite kasutamine jaotusvõrguettevõtjate poolt, tuleks alati 
võrdsetel alustel seada vastamisi tarnimise valikuvõimalustega. Kõnealused valikuvõimalused 
võivad olla rohkem majanduslikud ja toimivad tavaliselt paremini heite minimeerimisel 
nõudluse tippajal. Selliste allikate hindamise ja nende järjestamise eest vastavalt nende 
omadustele peaksid vastutama põhivõrguettevõtjad, vastavalt reguleerijate sätestatud 
eeskirjadele.
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Muudatusettepanek 305
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Riiklik reguleeriv asutus võib 
võrguhaldurilt nõuda, et elektrijaamade 
võrgujärjekorra koostamisel eelistataks 
uusi elektrijaamu, kus kasutatakse 
tuumaenergiat, taastuvenergia allikaid 
või jäätmeid või kus toimub 
elektrienergia ja soojuse koostootmine, 
v.a juhtudel, kui see ohustab tehnilisi 
tasakaalustamise nõudeid või võrgu 
turvalisust ja töökindlust.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikesse 3 lisatakse uusi elemente)

Selgitus

Tuumaenergiat ja taastuvenergiat kasutavatele uue põlvkonna tootmisseadmetele tuleb 
tagada eelistatud juurdepääs võrgule, tingimusel et sellega ei kaasne tehnilisi 
tasakaalustamise probleeme. See annab liikmesriikidele võimaluse saavutada oma 
taastuvenergia alased eesmärgid.

Muudatusettepanek 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
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„3. Liikmesriik nõuab võrguhaldurilt, et 
elektrijaamade võrgujärjekorra 
koostamisel eelistataks elektrijaamu, kus 
kasutatakse taastuvenergia allikaid või 
[…] kus toimub elektrienergia ja soojuse 
koostootmine.” 

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 3, kuid muudetud on üks sõna ja 
kaks sõna välja jäetud)

Selgitus

Selleks, et EL saavutaks seatud eesmärgi, mille kohaselt peaks aastaks 2020 tulema 20 % ELi 
energiast taastuvatest energiaallikatest, tuleb taastuvenergiale tagada eelistatud juurdepääs 
elektrivõrgule.

Muudatusettepanek 307
Mechtild Rothe

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
3. Liikmesriik nõuab võrguhaldurilt, et 
elektrijaamade võrgujärjekorra 
koostamisel eelistataks elektrijaamu, kus 
kasutatakse taastuvenergia allikaid või 
jäätmeid või kus toimub elektrienergia 
ja soojuse koostootmine.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 3, kuid vorm „võib nõuda” on 
asendatud vormiga „nõuab”)

Selgitus

Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks kasutada 20 % ulatuses taastuvaid 
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energiaallikaid aastaks 2020. Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks tuleb ületada liikmesriikide 
vahelised märkimisväärsed erinevused integreerituse tasemes, tagades taastuvenergiale 
eelistatud juurdepääsu elektrivõrgule.

Muudatusettepanek 308
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
3. Liikmesriik nõuab võrguhaldurilt, et 
elektrijaamade võrgujärjekorra 
koostamisel eelistataks elektrijaamu, kus 
kasutatakse taastuvenergia allikaid või 
jäätmeid või kus toimub elektrienergia 
ja soojuse koostootmine.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 3, kuid vorm „võib nõuda” on 
asendatud vormiga „nõuab”)

Selgitus

Koos edusammudega piirkondlike energiaturgude arendamisel peavad kaasnema 
jõupingutused tagamaks, et riiklike ja piirkondlike turgude vahel ei esineks 
reguleerimisalaseid lünki. Sellepärast on vaja riikliku reguleerija volitusi kõnealustes 
valdkondades täpsustada.

Muudatusettepanek 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 d) Artikli 11 lõige 4 on välja jäetud.

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõige 4 jäetakse välja)

Selgitus

Puudub põhjus, miks eelistada primaarenergia allikaid.

Muudatusettepanek 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 e) Artikli 11 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Liikmesriigid või reguleerivad 
asutused nõuavad edastusvõrgu 
halduritelt edastusvõrgu haldamise, 
hooldamise ja arendamise, sealhulgas 
võrkude vastastikuse ühendamise 
võimsuse miinimumnõuete järgimist.”

Or. en

(Enamikus sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 5, kuid muudetud on 
olemasoleva teksti mõningaid osi ja lisatud mõned uued osad)

Selgitus

Võrgu haldamise, hooldamise ja arendamise suhtes kokkulepitud ja üldised standardid, 
eeskirjad ja protseduurid on siseturu korralikuks toimimiseks üliolulised. Seepärast tuleb 
kõikidelt põhivõrguettevõtjatelt nõuda selliste standardite järgimist. Kõnealust tehnilist 
ülesannet täidavad paremini reguleerivad asutused, kelle kohustuseks on tagada 
diskrimineerimisvaba juurdepääs edastusvõrkudele ja kehtestada edastusvõrkude tariifid.
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Muudatusettepanek 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 f) Artikli 11 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
„6. Edastusvõrgu haldurid soetavad oma 
võrgus energiakadude ja reservvõimsuse 
katmiseks kasutatava energia 
läbipaistva, mittediskrimineeriva ja 
turupõhise menetluse abil, kui neil 
kõnealune funktsioon on. Taastuvenergia 
osakaal soetatud energias ei tohiks olla 
väiksem asjaomase liikmesriigi / 
asjaomaste liikmesriikide võetud 
kohustustest.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikele 6 lisatakse uus element)

Selgitus

Põhivõrguettevõtjad peaksid kaasa aitama iga liikmesriigi eesmärkide saavutamisele seoses 
energia tarbimisega. Reguleerijatel peaks olema õigus nõuda konkreetset energiaostu määra, 
mis kehtib põhivõrguettevõtjate suhtes.

Muudatusettepanek 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 g) Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:
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„7 a. Põhivõrguettevõtjad hõlbustavad 
suurte lõpptarbijate ja lõpptarbijate 
rühmade osalemist reserv- ja 
tasakaalustavatel turgudel. Iga kord, kui 
tootmise ja nõudluse hinnad lähenevad, 
seatakse esikohale nõudluse määratud 
hind.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 11 lisatakse uus lõige 7 a)

Selgitus

Energiatõhususe parandamiseks on oluline, et tarbijad osaleksid aktiivselt abiteenuste turul, 
eriti kui nad on võimelised vähendama nõudlust teatavatel kriitilistel hetkedel (tippkoormuse 
ajal, eriolukordades). Suured lõpptarbijad võivad sellistel turgudel osaleda otse või kaudselt. 
Väikesed tarbijad otse nendel turgudel osaleda ei saa, välja arvatud juhul, kui keegi (nt 
tarnija) on võimeline suure arvu neist kokku koondama ja tõhusalt kontrollima osa nende 
nõudlusest.

Muudatusettepanek 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 h) Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

„7 b. Riiklikud reguleerivad asutused 
tagavad, et tasakaalustamise eeskirjad ja 
tariifid ühtlustatakse nõuetekohaselt 
kõikides liikmesriikides ...*. Eelkõige 
tagavad nad, et suured lõpptarbijad, 
lõpptarbijate rühmad ja hajutatud 
tootmisega tegelevad ettevõtjad suudavad 
tõhusalt kaasa aidata tasakaalustavate ja 
muude asjakohaste abiteenuste 
osutamisele.
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* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 11 lisatakse uus lõige 7 b)

Selgitus

Vastavalt artiklile 23 vastutavad reguleerivad asutused „vähemalt tingimuste arvutamise või 
kehtestamise aluseks oleva metoodika kehtestamise või heakskiitmise eest” 
tasakaalustamisteenuste osutamisel. Kuna tasakaalustamisteenuste ühtlustamine on siseturu 
korralikuks toimimiseks ülioluline, kehtestavad reguleerivad asutused koostöös 
põhivõrguettevõtjatega piisava ühtlustamise taseme. 
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