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Muudatusettepanek 314
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Turukonkurentsi seisukohast oluline 
äriteave, eelkõige tarnekoha 
kindlaksmääramist võimaldav teave ning 
teave paigaldatud võimsuse ja tellitud 
võimsuse kohta, on kättesaadav kõigile 
turul tegutsevatele elektrienergia 
tarnijatele. Vajaduse korral kohustab 
riiklik reguleeriv asutus turgu valitsevaid 
operaatoreid edastama nimetatud teavet 
asjaomastele isikutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 315
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Jaotusvõrgu haldurid tagavad, et 
turukonkurentsi seisukohast oluline 
äriteave, eelkõige tarnekoha 
kindlaksmääramist võimaldav teave ning 
teave paigaldatud võimsuse ja tellitud 
võimsuse kohta, on võrdse kohtlemise 
põhimõtet järgides kättesaadav kõigile 
turul tegutsevatele elektrienergia 
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tarnijatele.

Or. fr

Selgitus

Turgu valitsevate operaatorite käsutuses on ulatuslik teave tarbijate kohta nii seetõttu, et neil 
on andmebaasid kui ka seetõttu, et nad varustavad kõiki tarbijaid reguleeritud tariifide alusel. 
Tarnekohta, paigaldatud võimsust ja tellitud võimsust käsitleva teabe väljajätmine tundliku 
äriteabe hulgast tagab tervislikuma konkurentsi.

Muudatusettepanek 316
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 12a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Lisatakse järgmine artikkel: 
„Artikkel 12a
1. Põhivõrguettevõtjad asutavad aasta 
jooksul pärast direktiivi …/…/EÜ 
[millega muudetakse direktiivi 
2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju] jõustumist võrkude 
vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskuse.
2. Võrkude vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskus on juriidiline isik 
ning see on sõltumatu. 
3. Võrkude vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskus saab vajaliku teabe 
ja sideressursid, samuti küllaldaselt 
eriteadmisi.
4. Põhivõrguettevõtjad peavad pakkuma 
võrkude vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskusele kogu vajaliku 
teabe seoses oma vastavate süsteemide 
tegevuse planeerimise ja reaalajas 
toimimise kohta, sealhulgas iga päev 
kõikide võrkudevaheliste ühenduste 
eeldatava olemasoleva võimsuse, 
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võimsuse tegeliku kasutuse, 
ülekoormustulude ja kärbitud võimsuse 
kohta. Amet peab nimetatud teabe loendi 
heaks kiitma ja võrkude vastastikuse 
sidumise koordinatsioonikeskus avaldab 
selle teabe elektrooniliselt. 
5. Võrkude vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskus vastutab häda- ja 
taastamisolukordade ohjamise eest 
vastavalt eelnevalt kokkulepitud 
menetlustele. Nimetatud menetlused 
kehtestatakse ja kiidetakse heaks vastavalt 
määruse (EÜ) 1228/2003 [artiklile 2e]. 
6. Võrkude vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskus esitab ametile ja 
komisjonile aastaaruande, milles 
kirjeldatakse võrkudevahelise ühenduse 
kasutamist, sealhulgas seotud 
ülekoormustulusid, samuti kõiki 
suuremaid katkestusi ja häireid, mis 
esines igas ühendatud võrgus, ja tegevusi, 
mida põhivõrguettevõtjad algatasid 
normaalkäituse taastamiseks.”

Or. en

Selgitus

Siseturu edaspidise arendamise seisukohast on võrkude vastastikuse sidumise 
koordinatsioonikeskuse asutamine äärmiselt oluline. Energia siseturu läbipaistvuse 
suurendamise nimel tuleb kõikidele osapooltele teha kättesaadavaks õigeaegne ja sidus 
võrkudevahelise ühendusega seotud teave. Selle asutuse loomise ja haldamisega peaksid 
tegelema põhivõrguettevõtjad.

Muudatusettepanek 317
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 9 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artikli 14 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
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„3. Jaotusvõrguettevõtja annab 
võrgukasutajatele võrgule tõhusaks 
juurdepääsuks ja kasutamiseks vajalikku 
teavet.”

Or. en

Selgitus

Tõhusus on oluline nii võrguühenduse kui ka võrgu kasutamise seisukohalt. Seetõttu on 
vajalik nimetatud sätte ulatust laiendada, et võimaldada kasutajatel ja ettevõtjatel 
optimeerida jaotussüsteemide kasutamist.

Muudatusettepanek 318
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 9 alapunkt c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige:
“3 a. Jaotusvõrguettevõtja esitab 
asjaomasele reguleerivale asutusel aasta 
jooksul pärast direktiivi …/…/EÜ 
[millega muudetakse direktiivi 
2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju] jõustumist 
ettepaneku, milles kirjeldatakse 
asjakohast teavet ja sidesüsteeme, mida 
on vaja kasutusele võtta, et esitada lõikes 
3 nimetatud teavet. Selle ettepanekuga 
võimaldatakse muu seas kahesuunaliste 
elektrooniliste arvestite kasutamine, 
lõpptarbija ja hajutatud tootjate aktiivne 
osalemine võrgu töös ning teabe liikumine 
reaalajas jaotus- ja põhivõrguettevõtjate 
vahel, mille eesmärk on optimeerida 
kõikide olemasolevate tootmis-, võrgu- ja 
nõudlusressursside kasutamist.”
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Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 3 a)

Selgitus

Selleks et tagada kõikide ressursside, sealhulgas ka nõudluse, hajutatud tootmise ja 
jaotusvõrkude tõhus kasutamine, on väga oluline, et jaotusvõrguettevõtjad võtaksid kasutusele 
uuema teabe- ja sidetehnoloogia, muutes jaotusvõrgud säästva energiakasutussüsteemi 
aktiivseks osaks. Arukad võrgud on taastuvressursside kulusäästliku kasutamise ja tõhusa 
nõudluse juhtimise seisukohalt ülimalt olulised, edendades uute energiateenuste 
kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 319
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 d) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige:
“3 b. Kahe aasta jooksul pärast direktiivi 
…/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 
2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju] jõustumist 
kooskõlastavad riiklikud reguleerivad 
asutused lõikes 3 a nimetatud 
ettepanekud. Riiklikud reguleerivad 
asutused tagavad rakendatavate teabe- ja 
sidesüsteemide täieliku koostalitlusvõime. 
Sel eesmärgil võivad nad välja anda 
suuniseid ning esitada 
muudatusettepanekuid lõikes 3 a 
nimetatud ettepanekutele.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige)

Selgitus

Vaata eelmise muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepanek 320
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 e) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige:
“3 c. Enne jaotusvõrguettevõtja 
teavitamist oma otsuse osas seoses lõikes 
3 nimetatud ettepanekuga, teavitab riiklik 
reguleeriv asutus ametit või juhul, kui see 
ei ole veel tööle hakanud, komisjoni. Amet 
või komisjon tagab, et rakendatavad 
teabe- ja sidesüsteemid kergendavad 
elektri siseturu arendamist ega too kaasa 
uusi tehnilisi tõkkeid.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige)

Muudatusettepanek 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 f) Artikli 14 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Liikmesriik nõuab
jaotusvõrguettevõtjalt, et elektrijaamade 
võrgujärjekorra koostamisel eelistataks 
elektrijaamu, kus kasutatakse 
taastuvenergia allikaid […] või kus 
toimub elektrienergia ja soojuse 
koostootmine.”
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Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 14 lõikes 4 muudetakse üht sõna ja kaks sõna jäetakse välja)

Selgitus

Selleks et jõuda eesmärgini, et aastal 2020 peaks 20% ELi energiast pärinema 
taastuvenergiaallikatest, tuleb tagada eelistatud juurdepääs taastuvenergiavõrkudele.

Muudatusettepanek 322
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 f) Artikli 14 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

„4. Liikmesriik nõuab
jaotusvõrguettevõtjalt, et elektrijaamade 
võrgujärjekorra koostamisel eelistataks 
uusi elektrijaamu, va juhtudel, kui see 
ohustab tehnilisi tasakaalustusnõudeid 
või võrgu turvalisust ja töökindlust.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 14 lõikele 4 on lisatud uued osad)

Selgitus

Uutele elektrijaamadele tuleb tagada eelistatud juurdepääs võrgule, kui sellega ei kaasne 
tasakaalustusprobleeme. See annab liikmesriikidele võimaluse saavutada oma 
taastuvenergiaalaseid eesmärke.

Muudatusettepanek 323
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 g) Artiklisse 14 lisatakse järgmine 
lõige: 
„4 a. Liikmesriigid toetavad samuti
arukate arvestite ja võrkude arendamist, 
mille eest vastutavad 
elektrijaotusettevõtted. Riiklikud 
reguleerivad asutused vastutavad 
nimetatud arengu järelevalve ja sel 
eesmärgil loodud ühiste standardite 
kehtestamise eest.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 4 a)

Selgitus

Liikmesriigid peaksid toetama arukate arvestite ja võrkude arendamist, samas peaksid 
riiklikud reguleerivad asutused vastutama nimetatud protsessi järelevalve eest.

Muudatusettepanek 324
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 g) Artiklisse 14 lisatakse järgmine 
lõige: 
„4 a. Liikmesriigid tagavad samuti 
arukate arvestite ja võrkude paigaldamise, 
kasutades laialdaselt tarbijale suunatud 
infotehnoloogiat, kümne aasta jooksul 
pärast direktiivi …/…/EÜ [millega 
muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis 
käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju] jõustumist, eeldusel, et 
nimetatud paigaldamine on 
elektrijaotusettevõtete kohustus. Riikide 
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reguleerivad asutused töötavad välja 
jooksva programmi, et tagada sätestatud 
kuupäevast kinnipidamine.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Liit peaks julgustama liikmesriike paigaldama kindla ajaraamistiku piires arukaid 
arvesteid ja võrke, sest kogemused näitavad, et tarbijad peaksid saama kasu ja muutuma 
energiateadlikumaks, kui nad saavad paremaid teadmisi oma isikliku energiatarbimise kohta 
reaalajas. 

Muudatusettepanek 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 h) Artiklisse 14 lisatakse järgmine 
lõige:
“6 a. Jaotusvõrguettevõtjad võimaldavad 
osaleda suurtel lõpptarbijatel, 
lõpptarbijate koondajatel ja hajutatud 
tootjatel reservis ja tasakaalustavatel 
turgudel, kui neil on kõnealune 
funktsioon olemas. Juhul, kui tootmise ja 
nõudluse pakkumistel on sama hind, 
antakse eelisõigus nõudlusele.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 6 a)

Selgitus

Energiatõhususe tõstmisel on oluline, et tarbijad ja hajutatud tootjad osaleksid aktiivselt 
abiteenuste turgudel, eelkõige siis, kui neil on võimalus vähendada võrgu nõudlust teatavatel 
kriitilistel hetkedel (tippkoormus, hädaolukord). Suured tarbijad võivad nimetatud turgudel 
osaleda. Väiketarbijad ei saa otseselt sellistel turgudel osaleda, välja arvatud juhul, kui keegi 
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(näiteks tarnija) suudab neid suuremas koguses koondada ja osa nende nõudlusest 
kontrollida. 

Muudatusettepanek 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 i) Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõige:
“6 b. Riiklikud reguleerivad asutused 
tagavad, et tasakaalustuseeskirjad ja 
tariifid, mida kohaldavad põhi- ja 
jaotusvõrguettevõtjad, kui neil on selline 
ülesanne, ühtlustatakse kahe aasta 
jooksul pärast direktiivi .../.../EÜ [millega 
muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis 
käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju] jõustumist. Eelkõige 
tagavad nad selle, et suured lõpptarbijad, 
lõpptarbijate koondajad ja hajutatud 
tootjad saavad anda tõhusa panuse 
reservi- ja tasakaalustamisteenustesse.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 6 b)

Selgitus

Lähtudes artiklist 23 vastutavad reguleerivad asutused “vähemalt tingimuste arvutamise või 
kehtestamise aluseks oleva metoodika kehtestamise või heakskiitmise eest (...) 
tasakaalustamiseteenuste osutamisel”. Kuna tasakaalustamisteenuste ühtlustamine on elektri 
siseturu nõuetekohase toimimise osalt äärmiselt oluline, kasutavad reguleerivad asutused 
tihedas koostöös põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatega vajalikul määral ühtlustamist riiklikul ja 
ELi tasandil.
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Muudatusettepanek 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 j (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 j) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige:
“7 a. Eelisõigus antakse 
taastuvenergiaallikatest pärit olevale 
elektrile, soojuse ja elektrienergia 
koostootmisele ja muudele hajutatud 
tootmistele ning uute taastuvatest 
energiaallikatest pärineva elektri tootjate, 
soojuse ja elektrienergia koostootjate 
liitumise kulud peaksid olema 
objektiivsed, läbipaistvad ja 
mittediskrimineerivad. Euroopa 
võrdlusuuringu süsteem tagab, et 
hajutatud tootmise edendamisel ei oleks 
takistusi.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 7 a)

Selgitus

Uute taastuvenergiaallikate, eelkõige avamere tuuleparkide ning soojus- ja elektrienergia 
koostootjate liitumise kulud võivad vähendada investeeringute atraktiivsust. Tuleb kehtestada 
selged ja õiglased tariifid, milles võetakse arvesse nimetatud tehnoloogiate lisahüvesid.

Muudatusettepanek 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 k (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 k) Artiklile 14 lisatakse järgmine lõige:

“7 b. Jaotusvõrguettevõtjate rahastamine 
lahutatakse nende müügi suurusest, 
kasutades maksumäärasid, millega 
eraldatakse nende eelarve nende klientide 
energiakasutusest.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 14 lisatakse uus lõige 7 b)

Selgitus

Nimetatud “lahutamise” põhimõte on oluline, et seada esikohale kasutamise tõhusus. Sellega 
eemaldatakse jaotusvõrguettevõtjate omanikelt kiusatus suurendada müüki hoolimata sellest, 
milline on nende ühendus energiatarnijatega. Seda põhimõtet saab rakendada igasuguste 
jaotusvõrguettevõtjate eraldamist vajavate olukordade puhul.

Muudatusettepanek 329
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja 
kaubamärkidega seotult tekitada segadust 
seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
tarneharu eraldiseisvusega.

Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuse üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad tekitada suhtlemisel
segadust seoses vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja tarneharu eraldiseisvusega.

Or. de
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Muudatusettepanek 330
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja 
kaubamärkidega seotult tekitada segadust 
seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
tarneharu eraldiseisvusega.

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuse üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad tekitada suhtlemisel
segadust seoses vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja tarneharu eraldiseisvusega.

Or. de

Muudatusettepanek 331
Catherine Stihler, David Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja 
kaubamärkidega seotult tekitada segadust 
seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja 

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks.
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tarneharu eraldiseisvusega.

Or. en

Selgitus

Meetmete rakendamine on liikmesriigi ülesanne, et tagada vertikaalselt integreeritud 
ettevõtetes jaotamise tõhus eraldamine teistest tegevustest.

Muudatusettepanek 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid 
selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja 
järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva 
artikli lõiget 2, mis käsitleb 
jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, 
diskrimineerivast käitumisest hoidumist 
ning seda, et vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt 
ära kasutada oma vertikaalset 
integreeritust. 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

Sellest sättest lähtuvalt võtab Euroopa Komisjon komiteemenetluse kaudu vastu suunised, et 
tagada (i) jaotusvõrguettevõtja täielik sõltumatus, (ii) diskrimineerivast käitumisest 
hoidumine ning (iii) see, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi tarnetegevuses 
ebaausalt ära kasutada oma vertikaalset integreeritust. Kõik nimetatud meetmed tuleb vastu 
võtta nõukogu ja Euroopa Parlamendi osalusel, sest komiteemenetluse liigne kasutamine võib 
võimendada regulatiivset ebakindlust.
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Muudatusettepanek 333
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid 
selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja 
järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva 
artikli lõiget 2, mis käsitleb 
jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, 
diskrimineerivast käitumisest hoidumist 
ning seda, et vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt 
ära kasutada oma vertikaalset 
integreeritust. 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

Komiteemenetluse tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad. Nii fundamentaalsed sätted 
mõjutavad jaotusvõrguettevõtjatele kohaldatavate omandisuhte eraldamist käsitlevate sätete 
olemust. Kontrolliga regulatiivmenetlus, mida komisjon esildab kõnealuste valdkondade 
reguleerimisvahendina, piiraks Euroopa Parlamendi mõju.

Tulemuseks oleks see, et komisjon kannaks olulised otsused tavapärasest demokraatlikust 
õigusloomega seotud menetlusest üle komiteemenetlusse.

Muudatusettepanek 334
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid 
selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja 
järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva 
artikli lõiget 2, mis käsitleb 
jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, 
diskrimineerivast käitumisest hoidumist 
ning seda, et vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt 
ära kasutada oma vertikaalset 
integreeritust. 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

Komiteemenetluse tagajärjed võivad olla kaugeleulatuvad. Nii fundamentaalsed sätted 
mõjutavad jaotusvõrguettevõtjatele kohaldatavate omandisuhte eraldamist käsitlevate sätete 
olemust. Kontrolliga regulatiivmenetlus, mida komisjon esildab kõnealuste valdkondade 
reguleerimisvahendina, piiraks Euroopa Parlamendi mõju.

Tulemuseks oleks see, et komisjon kannaks olulised otsused tavapärasest demokraatlikust 
õigusloomega seotud menetlusest üle komiteemenetlusse.

Muudatusettepanek 335
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid 
selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja 
järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva 
artikli lõiget 2, mis käsitleb 
jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, 
diskrimineerivast käitumisest hoidumist 

välja jäetud
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ning seda, et vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt 
ära kasutada oma vertikaalset 
integreeritust. See meede, mille eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. de

Selgitus

Omandisuhte eraldamist käsitlevad sätted on elektrituru liberaliseerimise olulisemaid osi 
ning seetõttu ei saa neid pidada tähtsusetuiks. Lisaks kaasneks äriühinguõiguse muutmine, 
mida ei saaks samuti mingilgi viisil tähtsusetuks pidada, kui võtta arvesse kõnealuse õiguse 
tähtsust majandusele.

Muudatusettepanek 336
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid 
selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja 
järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva 
artikli lõiget 2, mis käsitleb 
jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, 
diskrimineerivast käitumisest hoidumist 
ning seda, et vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt 
ära kasutada oma vertikaalset 
integreeritust. 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
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Selgitus

Komisjoni nii laialdased volitused võtta vastu jaotusvõrguettevõtjaid käsitlevaid suuniseid, 
kasutades kontrolliga regulatiivmenetlust, oleksid ebademokraatlikud ning seetõttu tuleks 
need tagasi lükata.

Muudatusettepanek 337
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4 a) Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada lõikeid 1–4 integreeritud 
elektriettevõtjatele, kes osutavad 
tarnimisteenust kuni 100 000-le võrguga 
ühendatud tarbijale või eraldatud 
võrkudele.”

Or. de

Muudatusettepanek 338
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4 a) Liikmesriikidel on õigus otsustada, 
kas kohaldada lõikeid 1–4 integreeritud 
elektriettevõtjatele, kes osutavad 
tarnimisteenust kuni 100 000-le võrguga 
ühendatud tarbijale või eraldatud 
võrkudele.”

Or. de
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Muudatusettepanek 339
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4 a) Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada lõikeid 1–4 integreeritud 
elektriettevõtjatele, kes osutavad 
tarnimisteenust kuni 100 000-le võrguga 
ühendatud tarbijale või eraldatud 
võrkudele.”

Or. de

Muudatusettepanek 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Artikli 19 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
“3. Elektriettevõtjad peavad oma 
sisemises raamatupidamises eraldi 
arvestust oma iga edastamis- ja 
jaotamistegevuse kohta, nagu seda 
nõutakse eri ettevõtjate tegevuse puhul, 
et vältida diskrimineerimist, 
ristsubsideerimist ja konkurentsi 
moonutamist. Nad peavad arvestust, mis 
võib olla konsolideeritud, ka kõikide
elektrialaste tegevuste kohta, mis ei ole 
seotud edastamise või jaotamisega. Kuni 
1. juulini 2007 peavad nad eraldi 
arvestust tarnete kohta vabatarbijatele 
ja tarnete kohta väiketarbijatele. 
Põhi/jaotusvõrgu omamisest saadav tulu 
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peab olema raamatupidamises eraldi 
välja toodud. Vajadusel peavad nad 
konsolideeritud arvestust elektriga 
mitteseotud muu tegevuse kohta. 
Sisemine raamatupidamine peab 
sisaldama kõigi tegevuste bilanssi ja 
kasumiaruannet.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 19 lõikes 3 muudetakse üht sõna (kõikide))

Selgitus

Kuna Euroopasse on lisandunud rahvusvahelisi energiaettevõtjaid, on vajalik täpsustada, et 
kõikide riiklike energiaettevõtjate raamatupidamise üksikaruanded tuleb avaldada ning neid 
ei tohi hõlmata valdusettevõtja raamatupidamisse.

Muudatusettepanek 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 11 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 19 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Artiklisse 19 lisatakse järgmine 
lõige: 
“4 a. Liikmesriigid kehtestavad eraldi 
raamatupidamise, et rahastada tulevikus 
tegevuse lõpetamist või elektriseadmete 
jäätmehooldust.  Nimetatud edaspidisteks 
tegevusteks kogutavad tulud peaksid 
olema sõltumatu riikliku ametiasutuse või 
eraldi fondivalitseja kontrolli all või 
fondis, mitte objekti kasutuses või 
omaniku käes.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 19 lisatakse uus lõige)
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Selgitus

Liikmesriigid kasutavad kõikides energiasektorites tegevuse lõpetamise vahendite 
haldamiseks erinevaid finantsjuhtimise meetmeid. Mitmed elektritootmise viisid ja nendega 
seotud kütuseressursside kaevandamine nõuavad pärast objekti sulgemist parandusmeetmeid. 
Põhimõtte „saastaja maksab” huvides on vajalik, et ettevõtja näitab, et nimetatud tegevustega 
seotud kuludeks mõeldud vahendid laekuvad objekti tööperioodi ajal.

Muudatusettepanek 342
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 11 alapunkt c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 20 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Artikli 20 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
“2. Põhi- või jaotusvõrguettevõtja võib 
keelduda juurdepääsu võimaldamast, 
kui tal füüsiliselt puudub vajalik 
olemasolev võimsus. Keeldumist tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada, võttes 
aluseks objektiivsed, tehniliselt ja 
majanduslikult põhjendatud kriteeriumid. 
Riiklik reguleeriv asutus peab tagama, et 
neid kriteeriume rakendatakse 
järjepidevalt ja et võrgukasutajal, kellele 
keelduti andmast juurdepääsu, on õigus 
edasi kaevata. Vajadusel ning 
juurdepääsu võimaldamisest keeldumise 
korral tagab riiklik reguleeriv asutus, et 
põhi- või jaotusvõrguettevõtja annab 
asjakohast teavet meetmete kohta, mida 
oleks vaja võrgu tugevdamiseks. Isikult, 
kes teavet nõuab, võib võtta mõistlikku 
tasu, mis peegeldab teabe andmise 
kulusid.

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 20 lõikesse 2 on lisatud uusi osi)
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Selgitus

Igasuguse juurdepääsu võimaldamisest keeldumise üle peaks otsustama võrguettevõtja ning 
see peaks põhinema nõuetekohastel tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud kriteeriumidel. 
Keeldumine peaks olema põhjendatud ainult ebapiisava olemasoleva füüsilise mahuga. 
Reguleerival asutusel peaks olema kohustus tagada, et juurdepääsu keelamise kriteeriumeid 
rakendatakse järjepidevalt, ja soovitada investeeringuid mahtu või ühendusse, et parandada 
ühenduse pakkumist, kui see on majanduslikult põhjendatud. 

Muudatusettepanek 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 d) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 20a

Lõpptarbijate koondamine

1. Tarnijad võivad koondada lõpptarbijate 
nõudluse, et pakkuda jaemüügi tasandi 
tarbijate nimel vastust nõudlusele otse 
korrastatud turgudele, sealhulgas 
tasakaalustusturgudele.

2. Liikmesriigid võivad volitada teisi 
lõpptarbijate koondajaid peale tarnijate 
pakkuma vastust jaemüügi tasandi 
tarbijate nimel nõudlusele otse 
korrastatud turgudele, sealhulgas 
tasakaalustusturgudele.
3. Liikmesriigid või riiklikud reguleerivad 
asutused võivad piirata nii tarnijate kui ka 
teiste lõpptarbijate koondajate õigust 
pakkuda vastust nõudlusele 
tasakaalustusturgudel, piirates seda 
nõudlusele vastamisega nimetatud 
liikmesriigis.”

Or. en



AM\714880ET.doc 25/99 PE404.525v01-00

ET

(Direktiivile 2003/54/EÜ lisatakse uus artikkel 20a)

Selgitus

Osalemine elektrituru nõudluses, sealhulgas hulgimüügi- ja tasakaalustamisturgudel, on 
oluline meede, mille abil tõstetakse energiakasutuse tõhusust ja vähendatakse turgu 
valitsevate tootjate mõjuvõimu. Kuid väiketarbijatel ei ole võimalik üksi nendel turgudel 
osaleda. Seega, kui lõpptarbijate koondajatel võimaldatakse jaemüügi tasandi tarbijate nimel 
pakkuda nõudlusele vastust otse korrastatud turgudele, on see oluline samm tõhusama 
siseturu suunas.

Muudatusettepanek 344
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 21 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 e) Artiklile 21 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 a. Vabatarbijad saavad õiguse sõlmida
lepingu üheaegselt mitme tarnijaga.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 21 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Tarbijatel peab olema võimalus sõlmida samaaegselt lepinguid mitme tarnijaga.

Muudatusettepanek 345
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 21 lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 e) Artiklile 21 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 a. Turuprobleemide korral võivad 
liikmesriigid rakendada 
energiamahukatele ettevõtetele 
asjakohaseid ja võrdelisi 
üleminekumeetmeid, nagu need on 
määratletud direktiivi 2003/96/EÜ artikli 
17 lõike 1 punktis a, et aidata neil 
kohaneda edaspidi täies mahus 
konkurentsile rajatud raamistikuga.” 

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 21 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Nende ettevõtete jaoks, mis toodavad ELis energiamahukaid tooteid, põhjustab elektri hind 
ebasoodsa konkurentsiolukorra. Neil ettevõtetel ei ole muud valikut, kui osta oma 
elektrivajadust liberaliseeritud energiaturgudel hinnaga, mis ei peegelda veel täielikku ja 
õiglast konkurentsi. Üleminekumeetmed võimaldavad energiamahukatel ettevõtetel saada osa 
konkurentsivõimeliste hindadega elektrist ajani, kuni hakatakse rakendatama tõhusad 
lahutamismeetmed, sõltumatud riiklikud reguleerivad asutused alustavad täies mahus tööd 
ning ELi turg on täielikult konkurentsile rajatud.

Muudatusettepanek 346
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 21 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 e) Artiklile 21 lisatakse järgmine 
lõige: 
„2 a. Amet jälgib reaalajas kõiki Euroopa 
Liidus, EMPs ja naaberriikides loodud 
korrastatud hulgimüügi elektriturge, et 
märgata turujõu kuritarvitamist või vigu 
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turukorralduses ning edendada siseturu 
tõhususe parandamist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 21 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Turu jälgimine on turujõu kuritarvituse avastamise võimas vahend.  Oluline on tagada, et 
riiklikud reguleerivad asutused jälgiksid riiklikke turge ühtlustatud kriteeriumide ja 
metoodika alusel.  Väga sageli aga ei ole riiklikel reguleerivatel asutustel vajalikke 
vahendeid, et jälgida turgu pidevalt reaalajas, mistõttu nad peavad lähtuma kuu- või isegi 
aastaanalüüsist. Ametil peaksid olema kasutada selle üliolulise ülesande täitmiseks vajalikud 
vahendid. 

Muudatusettepanek 347
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22 -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 f) Pärast artiklit 22 lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 22 -a

Arvestid
1. Lõpptarbijal on õigus omada või 
rentida ükskõik milliselt tarne- või 
jaotusettevõtjalt nende elektriarvestit kuue 
aasta jooksul alates direktiivi …/…/EÜ 
[millega muudetakse direktiivi 
2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju] jõustumist.
2. Kuus aastat pärast direktiivi …/…/EÜ 
[millega muudetakse direktiivi 
2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju] jõustumist peavad 
kõik elektritarbijad olema varustatud 
kahesuunaliste elektriarvestitega.
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3. Liikmesriigid võivad seada viimase 
etapi tarnijale kohustuse varustada oma 
tarbijaid kahesuunaliste 
elektriarvestitega.
4. Liikmesriigid tagavad, et arvestite kohta 
kehtivad minimaalsed tehniliste nõuete ja 
töötingimuste standardid töötatakse välja 
ja avaldatakse lähtudes Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. 
aasta direktiivist 2004/22/EÜ 
mõõtevahendite kohta¹.  Need tehnilised 
eeskirjad peavad tagama võrkude 
koostalitlusvõime ning olema objektiivsed 
ja mittediskrimineerivad. Eeskirjadest 
teatatakse komisjonile vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. 
aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega 
nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest teatamise kord)² artiklile 8.”
¹ ELT L 135, 30.4.2004, lk 1.

² EÜT L 204, 21.7.1998, lk 2.

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ lisatakse uus artikkel 22a)

Selgitus

Kahesuunalised elektriarvestid (arukad arvestid) on moodsa elektrisüsteemi nurgakivi. Need 
võimaldavad aktiivset suhtlust tarbija ja tarnija vahel, tõstes seega üldist tõhusust. Need 
pakuvad tarbijatele, tarnijatele ja jaotusvõrguettevõtjatele täpsemat teavet, tõstes tarbija 
teadlikkust energiakasutuse kohta, võimaldades tarnijatel lepinguid ja pakkumisi optimeerida 
ning pakkudes väärtuslikku teavet jaotusvõrkude planeerimisel ja nende tööks.

Muudatusettepanek 348
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku 
reguleeriva asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku 
reguleeriva asutuse.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, 
et ta teostab oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid 
tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva 
direktiiviga talle määratud 
reguleerimisülesandeid täites õiguslikult 
eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu 
kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja 
eraõiguslikest isikutest ning et selle 
töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud 
tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei 
küsi ega võta vastu juhiseid üheltki 
riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult 
või eraõiguslikult isikult.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, 
et ta teostab oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid 
tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva 
direktiiviga ja sellega seotud 
õigusaktidega talle määratud 
reguleerimisülesandeid täites

(a) õiguslikult eraldiseisev ja 
funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest 
avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest 
isikutest;

(b) selle töötajad ja juhtimise eest 
vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest 
sõltumatult ja
(c) selle töötajad ja juhtimise eest 
vastutavad isikud, neile määratud 
reguleerimisülesandeid täites, piiramata 
vajaduse korral tihedat koostööd teiste 
asjaomaste riiklike ametiasutustega, ei 
küsi ega võta vastu otseseid juhiseid 
üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse 
kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, 
et:

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse 
kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, 
et:

(a) reguleerival asutusel on oma 
ülesannete täitmiseks vajalik iseseisev 
õigusvõime, eelarveautonoomia ning
inim- ja rahalised ressursid;

(a) reguleeriv asutus saab vastu võtta 
kõikidest poliitilistest organitest 
sõltumatuid otsuseid ja tal on iseseisvus 
eelarve täitmisel ning oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised 
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ressursid;
(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

(b) asutuse tippjuhtkond nimetatakse 
ametisse vähemalt viieks aastaks ning teda 
tohib selle aja jooksul ametist vabastada 
ainult juhul, kui ta enam ei vasta 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele 
või on vastavalt siseriiklikule õigusele
süüdi tõsises üleastumises.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku 
reguleeriva asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab
esindusfunktsioonide täitmiseks ja 
ühenduse pidamiseks ühenduse tasandil
ühe riikliku reguleeriva asutuse.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, 
et ta teostab oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid 
tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva 
direktiiviga talle määratud 
reguleerimisülesandeid täites õiguslikult 
eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu 
kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja 
eraõiguslikest isikutest ning et selle 
töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud 
tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei 
küsi ega võta vastu juhiseid üheltki 
riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult 
või eraõiguslikult isikult.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva 
asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, 
et ta teostab oma volitusi erapooletult ja 
läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid 
tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva 
direktiiviga ja sellega seotud 
õigusaktidega talle määratud 
reguleerimisülesandeid täites

(a) õiguslikult eraldiseisev ja 
funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest 
avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest 
isikutest;
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(b) selle töötajad ja juhtimise eest 
vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest 
sõltumatult ja

(c) selle töötajad ja juhtimise eest 
vastutavad isikud, neile määratud 
reguleerimisülesandeid täites, piiramata 
vajaduse korral tihedat koostööd teiste 
asjaomaste riiklike ametiasutustega, ei 
küsi ega võta vastu otseseid juhiseid 
üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse 
kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, 
et:

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse 
kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, 
et:

(a) reguleerival asutusel on oma 
ülesannete täitmiseks vajalik iseseisev 
õigusvõime, eelarveautonoomia ning
inim- ja rahalised ressursid;

(a) reguleeriv asutus saab vastu võtta 
kõikidest poliitilistest organitest 
sõltumatuid otsuseid ja tal on iseseisvus 
eelarve täitmisel ning oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised 
ressursid,

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

(b) asutuse tippjuhtkond nimetatakse 
ametisse vähemalt viieks aastaks ning teda 
tohib selle aja jooksul ametist vabastada 
ainult juhul, kui ta enam ei vasta 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele 
või on vastavalt siseriiklikule õigusele
süüdi tõsises üleastumises.

Or. en

Selgitus

Põhjendustes võiks käsitleda seda, et ühe riikliku reguleeriva asutuse määramise kohustus ei 
ole vastuolus praegu kehtiva korraga, kus mõnedes liikmesriikides on mitu riiklikku 
reguleerivat asutust liidumaa/riigi või piirkondlikul tasandil. Vaja on täiendavat kaalumist ja 
arutelu, eelkõige kooskõla tagamiseks artikliga 22c; mitme riikliku reguleeriva asutuse 
küsimuses oodatakse liikmesriikide ja komisjoni panust.

On arusaadav, et reguleeriva asutuse eelarve heakskiitmine ei takista eelarveautonoomiat.
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Muudatusettepanek 350
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reguleerival asutusel on oma ülesannete 
täitmiseks vajalik iseseisev õigusvõime, 
eelarveautonoomia ning inim- ja rahalised 
ressursid; 

(a) reguleerival asutusel on oma ülesannete 
täitmiseks vajalik iseseisev õigusvõime, 
finantsautonoomia ning inim- ja rahalised 
ressursid; 

Or. en

Selgitus

Riiklik reguleeriv asutus peab olema ettevõtetest ja valitsustest sõltumatu, seda enam, kui riik 
on üks tootmisettevõtte omanik. Lisaks on riikliku reguleeriva asutuse töö sõltumatust 
võimalik piirata, kui nende eelarve on ühendatud riigi omaga. Riiklikul reguleerival asutusel 
peavad seetõttu olema vahendid, mis ei sõltu riigi eelarvest. Seetõttu on vajalik asendada 
„eelarveautonoomia” (ei ole selge, kuidas sõltutakse riigi eelarvest) „finantsautonoomiaga”.

Muudatusettepanek 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida
võib ainult üks kord pikendada, kuni 
kümneaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.
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Or. en

Selgitus

Riikliku reguleeriva asutuse juhtkonna viieaastane ametiaeg peaks olema üks kord 
pikendatav, arvestades energiaturu pikaajalise iseloomu ja stabiilsusvajadusega; pikem 
ametiaeg ei peaks olema pikendatav.

Muudatusettepanek 352
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.”

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
viieaastaseks ametiajaks, mida võib ainult 
üks kord pikendada, või kuni 
kümneaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.”

Or. de

Selgitus

Kui riikliku reguleeriva asutuse juhtkonna ametiajaks määratakse viis aastat, peaks seda 
olema võimalik pikendada kuni viie aasta võrra, sest energiaturg vajab enamasti pikema 
perspektiiviga otsuseid ja teatavat stabiilsust. Pikemaid ametiaegu ei tohiks enam pikendada.

Muudatusettepanek 353
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b



PE404.525v01-00 34/99 AM\714880ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida
pikendatakse ainult üks kord, ning teda ei 
tohi selle aja jooksul ametist vabastada, 
välja arvatud juhul, kui ta enam ei vasta 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele 
või on süüdi tõsises üleastumises.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida
võib ainult üks kord pikendada, kuni 
kümneaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

Or. en

Selgitus

Riikliku reguleeriva asutuse viieaastane ametiaeg peaks olema üks kord pikendatav, 
arvestades energiaturu pikaajalist iseloomu ja stabiilsusevajadust; pikem ametiaeg ei peaks 
olema pikendatav.
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Muudatusettepanek 355
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida 
võib pikendada üks kord; kui juhtkond 
koosneb mitmest inimesest, siis võib nad 
vajadusel määrata ametisse eri aegadel; 
juhtkonda tohib selle aja jooksul ametist 
vabastada ainult juhul, kui ta enam ei vasta 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele 
või on süüdi tõsises üleastumises.

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse töös peab olema jätkuvus. Kui juhatus (komisjon) koosneb mitmest 
inimesest, siis tuleks nad töö jätkuvuse tagamiseks valida eri aegadel. Tagasivalimise 
võimalus aitab hoida parimaid reguleerijaid ametis pikema aja jooksul (eriti oluline väikestes 
riikides).

Muudatusettepanek 356
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele või on süüdi tõsises 

b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, kuid 
see ametiaeg peab kindlasti ületama 
vastava riigi parlamendi liikmete 
ametiaja; juhtkonda tohib selle aja jooksul 
ametist vabastada ainult juhul, kui ta enam 
ei vasta käesolevas artiklis sätestatud 
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üleastumises.” tingimustele või on süüdi tõsises 
üleastumises.

Or. en

Selgitus

Tuleb vähendada poliitilist mõju reguleeriva asutuse tööle. Juhatuse (asutuse juhtkonna) 
uuendamise aeg peaks erinema üldvalimiste ajast.

Muudatusettepanek 357
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõike 3 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"b a) reguleeriva asutuse eelarvelised 
vajadused kaetakse reguleeritavatele 
ettevõtjatele määratud otsesest lõivust.”

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse tegeliku sõltumatuse tagab see, kui asutuse eelarvelised sissetulekud on 
pärit sõltumatust allikast, selle asemel et eraldada asutusele vahendeid riigieelarvest. Seda 
kinnitavad head näited eri maadest.

Muudatusettepanek 358
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriva asutuse poliitika eesmärgid Reguleeriva asutuse üldised eesmärgid

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus ülesannete ja volituste 
raames, mis on sätestatud artiklis 22c, 
ning vajaduse korral tihedas koostöös 
teiste asjakohaste riigiasutustega ja nende 
pädevust piiramata kõik mõistlikud 
meetmed, et aidata kaasa järgmiste 
eesmärkide saavutamisele:

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku elektrienergia 
siseturgu ühenduses ning turu tõhusat 
avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja 
tarnijatele;

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku elektrienergia 
siseturgu ühenduses ning turu tõhusat 
avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja 
tarnijatele;

b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk; 

b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk; 

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

c) kaotada liikmesriikidevahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks ja siseriiklike turgude
integratsiooni tugevdamiseks vajalikke 
piiriüleseid ülekandevõimsusi, mis võib 
hõlbustada elektrivoo kulgemist kogu 
ühenduses;

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis; 

d) edendada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate mittediskrimineerivate võrkude 
arendamist ja võrgu sobivust;

d a) soodustada uue põlvkonna 
tootmisvõimsuste juurdepääsu võrgule, 
eelkõige kõrvaldades tõkked, mis võiksid 
takistada uute turulesisenejate 
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juurdepääsu;
e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
sobivaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine 
ning edendada koostöös 
konkurentsiasutusega tõhusat konkurentsi.

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine 
ning edendada tõhusat konkurentsi;

f a) aidata kaasa universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge taseme 
tagamisele ning kaitsetumate tarbijate 
kaitsmisele, ning aidata tagada A lisas 
sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus.

Or. en

Selgitus

Paljudes nendes valdkondades ei ole riiklikul reguleerival asutusel üldse volitusi või on need 
piiratud. Seetõttu tuleks selgelt sätestada, et riiklik reguleeriv asutus „aitab kaasa” nende 
"üldiste" eesmärkide saavutamisele, selgitamaks, et riiklik reguleeriv asutus ei ole nende 
eesmärkide saavutamisel peamine asutus. 

Seetõttu on mõnede tegevuste puhul muudetud „tagamine” „kaasaaitamiseks/edendamiseks”.

Muudatusettepanek 359
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Elektrivõrke reguleeritakse selleks, et 
tagada tulemuslik ja moonutamata 
konkurents energiavarustuse valdkonnas 
ning energiavarustusvõrkude toimimine 
pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja 
usaldusväärselt. Kui muudel riiklikel 
asutustel, eelkõige konkurentsiasutustel, 
ei ole volitusi käesolevas direktiivis 
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osutatud ülesannete täitmiseks, võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, 
turvalist ja keskkonnasäästlikku 
elektrienergia siseturgu ühenduses ning 
turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse 
tarbijatele ja tarnijatele;
b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk;

b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et avada 
tulemuslikult turg kõikidele tarbijatele ja 
tarnijatele, kasutades asjakohaseid 
piiriüleseid võrguühendusi ja võrgu 
kasutamise struktuure;

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

c) arendada nõudluse rahuldamiseks 
vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi, 
tugevdada siseriiklike turgude 
integratsiooni, et kaotada piirangud 
liikmesriikide vahelisele 
elektrikaubandusele ning tagada 
piirkonnas ja vajaduse korral ka 
naaberpiirkondades võrkude vastastikuse 
sidumise tase, mis võimaldaks arendada 
tulemuslikku konkurentsi;

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis; 
e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine 
ning edendada koostöös 
konkurentsiasutusega tõhusat 

f) tagada võrgukasutajate varane 
kaasamine.
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konkurentsi.

Or. de

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on konkurentsiametitel õigus sekkuda konkurentsi valdkondadesse.
Teised liikmesriigid aga on teinud selle reguleerivate asutuste kohustuseks. Ülesannete 
nimekiri peab olema koostatud vastavalt mõlema organisatsiooni vormile, et vältida 
positiivseid või negatiivseid siseriiklikke pädevuskonflikte. Nimekirja eesotsas peaks olema 
ülesanne tagada turu tõhus toimimine ja tulemuslik konkurents.

Muudatusettepanek 360
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Elektrivõrkude reguleerimise eesmärk on 
tagada tulemuslik ja moonutamata 
konkurents elektrienergiaga varustamise 
valdkonnas ning 
energiavarustussüsteemide toimimine 
pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja 
usaldusväärselt. Kui muudel riiklikel 
asutustel, eelkõige konkurentsiasutustel, 
ei ole volitusi käesolevas direktiivis 
osutatud ülesannete täitmiseks, võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, 
turvalist ja keskkonnasäästlikku 
elektrienergia siseturgu ühenduses ning 
turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse 
tarbijatele ja tarnijatele;
b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk;

b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et avada 
tulemuslikult turg kõikidele tarbijatele ja 
tarnijatele, kasutades asjakohaseid 
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piiriüleseid võrguühendusi ja võrgu 
kasutamise struktuure;

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

c) arendada nõudluse rahuldamiseks 
vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi, 
tugevdada siseriiklike turgude 
integratsiooni, et kaotada piirangud 
liikmesriikide vahelisele 
elektrikaubandusele ning tagada 
piirkonnas ja vajaduse korral ka 
naaberpiirkondades võrkude vastastikuse 
sidumise tase, mis võimaldaks arendada 
tulemuslikku konkurentsi;

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis; 
e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine 
ning edendada koostöös 
konkurentsiasutusega tõhusat 
konkurentsi.

f) tagada võrgukasutajate varane 
kaasamine.

Or. de

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on konkurentsiametitel õigus sekkuda konkurentsi valdkondadesse. 
Teised liikmesriigid aga on teinud selle reguleerivate asutuste kohustuseks. Ülesannete 
nimekiri peab olema koostatud vastavalt mõlema organisatsiooni vormile, et vältida 
positiivseid või negatiivseid siseriiklikke pädevuskonflikte. Nimekirja eesotsas peaks olema 
ülesanne tagada turu tõhus toimimine ja tulemuslik konkurents.
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Muudatusettepanek 361
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus ülesannete ja volituste 
raames, mis on sätestatud artiklis 22c, 
ning vajaduse korral tihedas koostöös 
teiste asjakohaste riigiasutustega ja nende 
pädevust piiramata kõik mõistlikud 
meetmed, et aidata kaasa järgmiste 
eesmärkide saavutamisele:

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku elektrienergia 
siseturgu ühenduses ning turu tõhusat 
avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja 
tarnijatele;

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku elektrienergia 
siseturgu ühenduses ning turu tõhusat 
avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja 
tarnijatele;

b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk;

b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk; 

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

c) kaotada liikmesriikidevahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks ja siseriiklike turgude
integratsiooni tugevdamiseks vajalikke 
piiriüleseid ülekandevõimsusi, mis võib 
hõlbustada elektrivoo kulgemist kogu 
ühenduses;

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 

d) edendada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate mittediskrimineerivate võrkude 
arendamist ja võrgu sobivust; 
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kui ka pikas perspektiivis;
d a) soodustada uue põlvkonna 
tootmisvõimsuste juurdepääsu võrgule, 
eelkõige kõrvaldades tõkked, mis võiksid 
takistada uute turulesisenejate 
juurdepääsu;

e) tagada, et võrguettevõtjatele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
tõhustamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

e) tagada, et võrguettevõtjatele ja 
kasutajatele pakutakse nii lühikeses kui ka 
pikas perspektiivis sobivaid ergutusi võrgu 
jõudluse tõhustamiseks ja turgude 
integreerimise soodustamiseks;

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine 
ning edendada koostöös 
konkurentsiasutusega tõhusat 
konkurentsi.

Or. en

Selgitus

Põhjendustes võiks käsitleda järgmist (Euroopa Ülemkogu kohtumise järelduste sõnastus): 
„Tuleb tagada konkurentsi suurendamine ja varustus/tarnekindluse parandamine uute 
elektrijaamade soodsalt elektrivõrku integreerimise abil kõigis liikmesriikides, julgustades 
eelkõige uusi turulesisenejaid.” 

Muudatusettepanek 362
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22b (pealkiri ja sissejuhatav osa)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeriva asutuse poliitika eesmärgid Reguleeriva asutuse üldised eesmärgid
Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus, pidades käesoleva 
direktiivi artikli 22c kohaselt kinni oma 
volitustest ja ülesannetest ning 
konsulteerides vajaduse korral ning oma 
pädevust piiramata teiste asjakohaste 
riiklike asutustega, kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
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eesmärgid: 

Or. es

Selgitus

Mõned väljapakutud ülesanded ei ole riikliku reguleeriva asutuse jaoks kohased. 
Energiapoliitika töötab välja riigi valitsus.

Muudatusettepanek 363
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, kui teised riiklikud 
ametiasutused, eelkõige 
konkurentsiasutused, ei ole käesolevas 
direktiivis osutatud ülesannete täitmiseks 
volitatud, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

Or. de

Muudatusettepanek 364
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
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ja keskkonnasäästlikku elektrienergia 
siseturgu ühenduses ning turu tõhusat 
avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja 
tarnijatele;

ja keskkonnasäästlikku elektrienergia 
siseturgu ühenduses ning turu tõhusat 
avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja 
tarnijatele, samuti tagada 
energiavarustussüsteemide toimimine 
pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja 
usaldusväärselt;

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste ülesandeks peaks samuti olema tagada, et energiavarustussüsteemid 
toimivad pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja usaldusväärselt. Ka tuleb piiristada nende 
ja konkurentsiasutuste kohustused.

Muudatusettepanek 365
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

c) kaotada kõik liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste ülesandeks peaks samuti olema tagada, et energiavarustussüsteemid 
toimivad pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja usaldusväärselt. Ka tuleb piiristada nende 
ja konkurentsiasutuste kohustused.
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Muudatusettepanek 366
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
elektrienergiaga kauplemise piirangud, 
sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

c) kaotada liikmesriikide vahelised 
regulatiivsed elektrienergiaga kauplemise 
piirangud, sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
elektrivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid töötama selle nimel, et kaotada elektrienergiaga 
kauplemise piirangud üle kogu ELi. Kuigi nendel asutustel võib olla teatud mõjujõudu, ei ole 
neil volitusi teiste, näiteks õiguslike või lepinguliste piirangute kaotamiseks.

Muudatusettepanek 367
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni nõudluse 
rahuldamiseks ning innovatiivsete 
taastuvenergiaallikate ja väiksemate 
süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses kui 

d) tagada kõige kulutasuvamal viisil
turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate 
võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni nõudluse 
rahuldamiseks ning innovatiivsete 
taastuvenergiaallikate ja väiksemate 
süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses kui 



AM\714880ET.doc 47/99 PE404.525v01-00

ET

ka pikas perspektiivis; ka pikas perspektiivis;

Or. en

Muudatusettepanek 368
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis;

d) edendada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamist, edendades 
energiatõhusust ja võrgu sobivust; 

Or. es

Selgitus

Mõned väljapakutud ülesanded ei ole riikliku reguleeriva asutuse jaoks kohased. 
Energiapoliitika töötab välja riigi valitsus.

Muudatusettepanek 369
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades
energiatõhusust, võrgu sobivust, 

 tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, arvestades
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
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teadusuuringuid ja innovatsiooni nõudluse 
rahuldamiseks ning innovatiivsete 
taastuvenergiaallikate ja väiksemate 
süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis; 

teadusuuringuid ja uuendustegevust 
nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku 
taastuvtehnoloogia ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia 
arendamist nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis; 

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad arvesse võtma energiatõhusust, 
taastuvenergiaallikaid ja väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega tehnoloogiat, kuid ei ole 
vaja lisada otsest kohustust neid edendada, sest see oleks vastuolus riikliku reguleeriva 
asutuse kui majanduse (ja konkurentsi) reguleerija rolliga.

Muudatusettepanek 370
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis;

d) tagada tarbijasuunitlusega turvaliste, 
usaldusväärsete ja tõhusate 
võrgusüsteemide arendamine, edendades 
võrgu sobivust, tagades samas nii 
ülekande- kui ka jaotusvõrkudes 
energiatõhususe ning väikese ja suure 
ulatusega taastuvenergiaallikate ning 
hajutatud tootmise integreerituse;

Or. en

Selgitus

Mis tahes uue võrgusüsteemi loomine on toimunud tarbijate huvides.
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Muudatusettepanek 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust,
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis;

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust ning nii suure ulatusega 
taastuvenergiaallikate kui ka 
detsentraliseeritud energiatootmise 
proaktiivset integreerimist, võrgu sobivust 
ning teadusuuringuid ja innovatsiooni
nende vajaduste rahuldamiseks;

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse ülesanne peaks olema võrgu mittediskrimineeriva kasutamise tagamine, 
mitte aga konkreetsete varustusvõimaluste edendamine, millega mõjutataks energiavalikut 
liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 372
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 

d) tagada taastuvenergiatootjate jaoks 
võrgule kindel juurdepääs;
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kui ka pikas perspektiivis;

Or. nl

Selgitus

Tegelikkuses on säästva energia tootjatel mõnikord väga raske võrkudele juurde pääseda.

Muudatusettepanek 373
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine
ning edendada koostöös 
konkurentsiasutusega tõhusat konkurentsi.

f) tagada kasu tarbijatele oma riigi turu 
tõhusa toimimise ning tõhusa konkurentsi 
edendamise kaudu koostöös 
konkurentsiasutusega.

Or. en

Selgitus

Konkurentsi edendamine ei tohi olla iseseisev eesmärk, vaid see peaks lähtuma tarbijate 
huvidest, pakkudes neile suuremat valikut, madalamaid hindu ja teenuste paremat kvaliteeti.

Muudatusettepanek 374
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„f a) ühtlustada tähtsaimaid turuprotsesse 
käsitlevad andmeside protsessid 
piirkondlikul tasandil.”
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Or. de

Selgitus

EL püüab luua piiriüleseid turupiirkondi. Selleks tuleb ühtlustada kõik andmeside protsessid. 
Liberaliseeritud turu tingimustes on tulemuslikud andmeside protsessid rakenduskava 
haldamise, tasaarvestuse, tasaarvelduse, tarnija vahetuse ja muu taolise põhilisteks 
eeltingimusteks. Koordineeritud andmeside protsesside puudumine takistab piiriüleste 
turupiirkondade loomist.

Muudatusettepanek 375
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"f a) tagada oma riigi turu tõhus 
toimimine ning tõhusa konkurentsi ja 
tarbijakaitse edendamine;”

Or. en

Muudatusettepanek 376
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"f b) aidata kaasa universaalsete ja 
avalike elektrienergiateenuste kõrge 
taseme tagamisele ning kaitsetumate 
tarbijate kaitsmisele, ning aidata tagada A 
lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete 
tõhusus.”

Or. en
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Muudatusettepanek 377
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerival asutusel on järgmised 
ülesanded:

1. Reguleeriv asutus täidab, 
konsulteerides vajadusel tihedalt teiste 
asjakohaste riiklike ja Euroopa 
asutustega, põhivõrguettevõtjatega ja 
teiste turul osalejatega ning piiramata 
nende konkreetset pädevust, järgmisi 
ülesandeid:

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused konsulteerivad vajadusel teistega, et tagada oma ülesannete 
optimaalne täitmine (näit. vasturääkivuste puudumine teiste asutustega, vastuvõetud 
meetmete tehniline ja majanduslik teostatavus jne) ja turu Euroopa mõõtme arvessevõtmine. 

Muudatusettepanek 378
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerival asutusel on järgmised 
ülesanded:

1. Ilma et see piiraks teiste riiklike 
ametiasutuste pädevust, on reguleerival 
asutusel järgmised ülesanded:

Or. de



AM\714880ET.doc 53/99 PE404.525v01-00

ET

Selgitus

Ebaõnnestunud sõnastuse täpsustamine.

Muudatusettepanek 379
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerival asutusel on järgmised 
ülesanded:

1. Ilma et see piiraks teiste riiklike 
ametiasutuste pädevust, on reguleerival 
asutusel järgmised ülesanded:

Or. de

Muudatusettepanek 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) reguleeritud võrgutariifide ja 
võrgutariifide osade kehtestamine või 
heakskiitmine iseseisvalt ning kooskõlas 
läbipaistvuse kriteeriumidega; 

Or. en

Selgitus

Reguleeritud võrgutariifide kehtestamise ülesanne välise sekkumiseta on tõeliselt iseseisva 
ameti üks iseloomulikke volitusi. See põhimõte tuleks direktiivis selgelt sätestada kui esimene 
reaalne samm riiklike reguleerivate raamistike tõelise ühtlustamise suunas.
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Muudatusettepanek 381
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatele 
ning vajadusel nii võrguomanike kui ka 
mis tahes elektriettevõtja vastavus 
käesolevas direktiivis ja muudes ühenduse 
asjakohastes õigusaktides, sealhulgas 
piiriüleseid küsimusi käsitlevates 
õigusaktides sätestatud kohustustele;

a) tagada põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatele 
ning vajadusel nii võrguomanike kui ka 
mis tahes elektriettevõtja vastavus 
käesolevas direktiivis ja muudes ühenduse 
asjakohastes õigusaktides, sealhulgas 
piiriüleseid küsimusi ja eraldamist
käsitlevates õigusaktides sätestatud 
kohustustele;

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb muuta jõulisemaks, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustust seoses 
eraldamisega, mis on kolmanda energiapaketi põhielement.

Muudatusettepanek 382
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatele 
ning vajadusel nii võrguomanike kui ka 
mis tahes elektriettevõtja vastavus 
käesolevas direktiivis ja muudes ühenduse 
asjakohastes õigusaktides, sealhulgas 
piiriüleseid küsimusi käsitlevates 
õigusaktides sätestatud kohustustele;

a) tagada põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatele 
ning vajadusel nii võrguomanike kui ka 
mis tahes elektriettevõtja vastavus 
käesolevas direktiivis ja muudes ühenduse 
asjakohastes õigusaktides, sealhulgas 
piiriüleseid küsimusi ja eraldamist
käsitlevates õigusaktides sätestatud 
kohustustele;
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Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb muuta jõulisemaks, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustust seoses 
eraldamisega, mis on kolmanda energiapaketi põhielement. Selle kohustuse otsene 
nimetamine, millega kaasneb võimalus, et amet vaatab nimetatud aspekti üle ning esitab 
komisjonile või riiklikule reguleerivale asutusele ametliku arvamuse, aitab tagada eeskirjade 
täitmist. 

Muudatusettepanek 383
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha piiriülestes küsimustes koostööd 
vastava liikmesriigi reguleeriva asutuse või 
reguleerivate asutustega;

b) teha piiriülestes küsimustes koostööd 
vastava liikmesriigi reguleeriva asutuse või 
reguleerivate asutustega, tagades 
sealhulgas, et ülekandeinfrastruktuuride 
vahel on piisav ühendamise võimsus, mis 
vastaks tõhusa üldise turuhinnangu ja 
varustuskindluse kriteeriumidele, vältides 
diskrimineerimist varustusettevõtete vahel 
eri liikmesriikides. 

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb muuta jõulisemaks, et rõhutada niisuguse koostöö peamist eesmärki, nimelt et 
investeerimis- ja infrastruktuuri kasutamise otsustes tuleb võtta võrdselt arvesse nii 
riigisiseseid võrke kui ka ühendatud võrke kasutavaid tarbijaid.
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Muudatusettepanek 384
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) järgida ja viia ellu ameti ja komisjoni 
otsuseid;

c) järgida ja viia ellu ameti ja komisjoni 
kõiki asjakohaseid õiguslikult siduvaid 
otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) järgida ja viia ellu ameti ja komisjoni 
otsuseid;

c) järgida ja viia ellu ameti ja komisjoni 
kõiki asjakohaseid õiguslikult siduvaid 
otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist 
edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel;

e) jälgida käesolevas direktiivis ja muudes 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud eraldamise nõuete järgimist
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ning tagada, et ei toimuks 
ristsubsideerimist edastus-, jaotus- ja 
tarnetegevuse vahel;

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb muuta jõulisemaks, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustust seoses 
eraldamisega, mis on kolmanda energiapaketi põhielement.

Muudatusettepanek 387
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist 
edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel;

e) jälgida käesolevas direktiivis ja muudes 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud eraldamise nõuete järgimist
ning tagada, et ei toimuks 
ristsubsideerimist edastus-, jaotus- ja 
tarnetegevuse vahel;

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb muuta jõulisemaks, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustust seoses 
eraldamisega, mis on kolmanda energiapaketi põhielement. Selle kohustuse otsene 
nimetamine, lisades võimaluse, et amet vaatab nimetatud aspekti üle ning esitab komisjonile 
või riiklikule reguleerivale asutusele ametliku arvamuse, aitab tagada eeskirjade täitmist. 
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Muudatusettepanek 388
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang, pidades 
silmas nende vastavust üleeuroopalisele 
10-aastasele võrgu arengukavale, millele 
viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c lõikes 1;

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang, pidades 
silmas nende vastavust üleeuroopalisele 
10-aastasele võrgu arengukavale, millele 
viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c lõikes 1; 10-aastase 
investeerimiskavaga luuakse stiimulid 
investeeringute edendamiseks, eriti 
väikestel ja mittetasuvatel 
energiaturgudel, ning tagatakse, et tööjõu 
kvaliteet ja hulk on piisav teenuse 
osutamise kohustuste täitmiseks; 10-
aastasest investeerimiskavast 
mittekinnipidamine toob kaasa 
proportsionaalsete sanktsioonide 
määramise kooskõlas ameti väljastatud 
suunistega;

Or. en

Selgitus

Et vältida eraldatud piirkondades elavate tarbijate diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 389
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang, pidades 
silmas nende vastavust üleeuroopalisele 
10-aastasele võrgu arengukavale, millele 
viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c lõikes 1;

f) jälgida põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavasid ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang, pidades 
silmas nende vastavust üleeuroopalisele 
10-aastasele võrgu arengukavale, millele 
viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c lõikes 1; 

Or. en

Muudatusettepanek 390
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kinnitada põhivõrguettevõtjate iga-
aastased investeerimiskavad;

Or. fr

Selgitus

Olenemata põhivõrguettevõtjate sõltumatuse paremaks tagamiseks valitud meetodist, tekib 
põhivõrguettevõtja osanikel alati huvide konflikt investeerimiskava ulatuse ja tasu suuruse 
vahel.

Seetõttu on oluline, et riiklik reguleeriv asutus kinnitaks põhivõrguettevõtja iga-aastased 
investeerimiskavad ja hoiaks ära võimaluse, et osanikud lahendavad nimetatud huvide 
konflikti võrgu turvalisuse kahjuks.
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Muudatusettepanek 391
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) jälgida selge 10-aastase arengukava 
raames tehtavaid investeeringuid 
arukatesse võrkudesse; 

Or. en

Muudatusettepanek 392
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kinnitada põhivõrguettevõtjate iga-
aastased investeerimiskavad;

Or. fr

Selgitus

Olenemata põhivõrguettevõtjate sõltumatuse paremaks tagamiseks valitud meetodist, tekib 
põhivõrguettevõtja osanikel alati huvide konflikt investeerimiskava ulatuse, selle tasuvuse ja 
dividendide suuruse vahel. Seetõttu on oluline, et riiklik reguleeriv asutus kinnitaks 
põhivõrguettevõtja iga-aastased investeerimiskavad ja hoiaks ära võimaluse, et osanikud 
lahendavad nimetatud huvide konflikti võrgu turvalisuse kahjuks.
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Muudatusettepanek 393
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kinnitada põhivõrguettevõtjate iga-
aastased investeerimiskavad;

Or. fr

Selgitus

Olenemata põhivõrguettevõtjate sõltumatuse paremaks tagamiseks valitud meetodist, tekib 
põhivõrguettevõtja osanikel alati huvide konflikt investeerimiskava ulatuse, selle tasuvuse ja 
dividendide suuruse vahel. Seetõttu on oluline, et riiklik reguleeriv asutus kinnitaks 
põhivõrguettevõtja iga-aastased investeerimiskavad ja hoiaks ära võimaluse, et osanikud 
lahendavad nimetatud huvide konflikti turvalisuse kahjuks.

Muudatusettepanek 394
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Riiklikele reguleerivatele asutustele süstemaatilise ja kohustusliku vastutuse andmine 
turvalisuse valdkonnas on põhjendamatu ja seega tuleks säte vastavalt 
subsidiaarsuspõhimõttele välja jätta. Elektrienergia põhivõrkude turvalisus on riigi sujuva 
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toimimise seisukohalt otsustava tähtsusega. Mõnes liikmesriigis on nimetatud pädevus osa 
avaliku võimu teostamisest, mis on valitsuse ja mitte sõltumatu asutuse ülesanne.

Muudatusettepanek 395
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Elektrienergia põhivõrkude turvalisus on riigi sujuva toimimise seisukohalt otsustava 
tähtsusega. Seetõttu on nimetatud pädevus osa valitsuse ülesandeks olevast avaliku võimu 
teostamisest ja jääb seega poliitilise võimu ja mitte sõltumatu asutuse pädevusse. Nimetatud 
eeskirjad jäävad väljapoole konkurentsi ja võrgujuurdepääsu küsimusi, millega tegelemiseks 
riiklikud reguleerivad asutused on loodud ja mis on nende peamine pädevusvaldkond.

Muudatusettepanek 396
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust käsitlevate eeskirjade 
täitmist ning jälgida võrguteenuse 
kvaliteedi taset ja nõudeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, määrata või heaks kiita 
teenuse ja tarne kvaliteedi standardid ja 
nõuded ning vaadata läbi teenuse ja tarne 
kvaliteet, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel juba on niisugune kohustus jälgida elektrituru 
toimimist ka tarne ja tarbijatele osutatavate teenuste kvaliteedi seisukohast, mille tulemusel 
tarbijad saavad ühtsemast ning läbipaistvamast regulatsioonist tegelikku kasu.

Muudatusettepanek 398
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, määrata või heaks kiita 
standardid ning teenuse ja tarne 
kvaliteedinõuded ning vaadata läbi teenuse 
ja tarne kvaliteet, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en
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Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel juba on niisugune kohustus jälgida elektrituru 
toimimist ka tarne ja tarbijatele osutatavate teenuste kvaliteedi seisukohast, mille tulemusel 
tarbijad saavad ühtsemast ning läbipaistvamast regulatsioonist tegelikku kasu.

Muudatusettepanek 399
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad; 

g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust käsitlevate eeskirjade 
täitmist ning jälgida võrguteenuse 
kvaliteedi taset ja nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 400
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades 
läbipaistvuskohustuste täitmise 
elektriettevõtjate poolt;

h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades 
nende läbipaistvuskohustuste täitmise 
võrguettevõtjate poolt, mis puudutavad 
võrku;

Or. de

Selgitus

Ebaõnnestunud sõnastuse täpsustamine.
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Muudatusettepanek 401
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades 
läbipaistvuskohustuste täitmise 
elektriettevõtjate poolt;

h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades 
nende läbipaistvuskohustuste täitmise 
võrguettevõtjate poolt, mis puudutavad 
võrku;

Or. de

Muudatusettepanek 402
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) ergutada Euroopa katkestatavaid 
tarnelepinguid, kehtestades igale tarbijate 
klassile vastavalt läbipaistvale 
indekseerimissüsteemile kasutamata 
elektrienergia rahaliseks hüvitamiseks 
kontrollväärtuse, mille arvutamise aluseks 
on turul valitsevad energiahinnad, CO2
hind, elektritootmisvõimsuseks vajalike 
investeeringute sääst ning elektriettevõtete 
esindajatest ja lõpptarbijatest koosneva 
ekspertnõustajate rühma soovitused; 

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2003/54/EÜ määratletud Euroopa katkestatavate tarnelepingutega seatakse 
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vastavalt energiatõhususe edendamise eesmärkidele esikohale energiatarbimise 
vähendamine. 

Euroopa katkestatavate tarnelepingutega luuakse vahend, mille abil elektritarbija saab 
ajutiselt tarbimise katkestada, olles taotlenud loa oma tasakaaluhaldurilt või reguleerivalt 
asutuselt, ning seejärel peatada tegevuse, kuni elektri pakkumine ja nõudlus on 
tasakaalutsoonis ja/või võrgus jälle tasakaalus. 

Muudatusettepanek 403
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kokkulepitud vormis jälgida turu 
avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja 
jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, 
hindu kodutarbijatele, liitumis- ja 
eraldustasusid ning kodutarbijate 
kaebusi, ning koostöös 
konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjassepuutuvad juhtumid 
asjakohastele konkurentsiasutustele;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 404
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kokkulepitud vormis jälgida turu 
avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja 
jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, 

välja jäetud
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hindu kodutarbijatele, liitumis- ja 
eraldustasusid ning kodutarbijate 
kaebusi, ning koostöös 
konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjassepuutuvad juhtumid 
asjakohastele konkurentsiasutustele;

Or. de

Selgitus

Ebaõnnestunud sõnastuse täpsustamine.

Muudatusettepanek 405
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kokkulepitud vormis jälgida turu 
avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja 
jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, 
hindu kodutarbijatele, liitumis- ja 
eraldustasusid ning kodutarbijate kaebusi, 
ning koostöös konkurentsiasutustega mis 
tahes konkurentsimoonutusi või -
piiranguid, andes muu hulgas kogu 
vajaliku teabe ja edastades asjassepuutuvad 
juhtumid asjakohastele 
konkurentsiasutustele;

i) jälgida turu avamise ja konkurentsi taset 
hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas 
elektribörse, hindu kodutarbijatele, 
liitumis- ja eraldustasusid ning 
kodutarbijate kaebusi, ning mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjaomased juhtumid 
asjakohastele konkurentsiasutustele;

Or. en



PE404.525v01-00 68/99 AM\714880ET.doc

ET

Muudatusettepanek 406
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) jälgida aega, mis edastus- ja 
jaotusettevõtjatel kulub ühenduste 
rajamiseks ja parandustöödeks;

j) jälgida aega, mis edastus- ja 
jaotusettevõtjatel kulub ühenduste 
rajamiseks ja parandustöödeks, ning 
rakendada kooskõlas ameti suunistega 
sanktsioone, kui tähtaega põhjendamatult 
pikendatakse;

Or. en

Selgitus

Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, mida käesolevas direktiivis 
sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek 407
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Viidud üle artiklisse 22b.

Muudatusettepanek 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjon näeb reguleerivatele asutustele ette avalike asutuste volitused, mis väljuvad 
oluliselt reguleerivate asutuste seadusjärgsete volituste raamidest.

Muudatusettepanek 409
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 

välja jäetud
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direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Or. en

Selgitus

Artikli 22c lõike 1 punkt k on üldeesmärgina viidud üle artiklisse 22b.

Muudatusettepanek 410
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus ja 
rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase,

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, valvata 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge taseme ning
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kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

kaitsetumate tarbijate kaitse järele; 

Or. en

Selgitus

Mõned ülesanded peab kõigepealt täitma valitsus, sest need puudutavad pigem 
sotsiaalmeetmeid kui jaeturu reguleerimist. Reguleerivad asutused ei arva, et neil oleks 
sotsiaalpoliitika määratlemise pädevus. Kuid ka reguleerivatele asutustele tuleb anda 
volitusi, et tagada A lisa sätete tõhus täitmine. Vähemalt tuleks teha selgeks, et A lisas 
sätestatud kohustus rakendada tarbijakaitset kuulub reguleerivate asutuste vastutusalasse. 

Muudatusettepanek 412
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, valvata 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge taseme ning
kaitsetumate tarbijate kaitse järele;

Or. en

Selgitus

Sotsiaalpoliitikameetmed, nagu universaalse ja avaliku teenuse kõrge taseme tagamine, 
kuuluvad eelkõige valitsuse kohustuste hulka, kui need ei sisalda jaeturu reguleerimist. 
Riiklikud reguleerivad asutused peaksid seda taset siiski jälgima, et tagada elektritarbijatele 
piisav kaitse.
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Muudatusettepanek 413
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase,
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, valvata 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge taseme ning
kaitsetumate tarbijate kaitse järele;

Or. de

Selgitus

Mõned ülesanded peab esmalt täitma riigi valitsus, sest need puudutavad pigem 
sotsiaalmeetmeid kui jaeturu reguleerimist. Reguleerivad asutused ei arva, et neil oleks 
sotsiaalpoliitika meetmete vastuvõtmise pädevus.

Muudatusettepanek 414
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
ametiasutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Or. de
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Muudatusettepanek 415
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
ametiasutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Or. de

Selgitus

Ebaõnnestunud sõnastuse täpsustamine.

Muudatusettepanek 416
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) tagada A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus.

Or. de

Selgitus

Mõned ülesanded peab esmalt täitma riigi valitsus, sest need puudutavad pigem 
sotsiaalmeetmeid kui jaeturu reguleerimist. Reguleerivad asutused ei arva, et neil oleks 
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sotsiaalpoliitika meetmete vastuvõtmise pädevus.

Muudatusettepanek 417
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) tagada taastuvenergiatootjate jaoks 
võrgule kindel juurdepääs;

Or. nl

Selgitus

Tegelikkuses on säästva energia tootjatel mõnikord väga raske võrkudele juurde pääseda.

Muudatusettepanek 418
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) tagada, et A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmed on tõhusad.

Or. en

Selgitus

Mõned ülesanded peab kõigepealt täitma valitsus, sest need puudutavad pigem 
sotsiaalmeetmeid kui jaeturu reguleerimist. Reguleerivad asutused ei arva, et neil oleks 
sotsiaalpoliitika määratlemise pädevus. Kuid ka reguleerivatele asutustele tuleb anda 
volitusi, et tagada A lisa sätete tõhus täitmine. Vähemalt tuleks teha selgeks, et A lisas 
sätestatud kohustus rakendada tarbijakaitset kuulub reguleerivate asutuste vastutusalasse. 
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Muudatusettepanek 419
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) tagada, et A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmed on tõhusad ja 
rakendatud.

Or. en

Selgitus

Riiklikud regulatiivsed asutused peavad A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmeid tõhusalt 
rakendama.

Muudatusettepanek 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi 
seoses tarnetariifide vastavusega artiklile 
3;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selline pädevus väljub oluliselt reguleerivate asutuste seadusjärgsete volituste raamidest.
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Muudatusettepanek 421
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi 
seoses tarnetariifide vastavusega artiklile 3;

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi 
seoses tarnetariifide vastavusega artiklile 3;
nendes soovitustes tuleb piisavat 
tähelepanu pöörata reguleeritud 
hindadega (hulgihinnad ja hinnad 
lõpptarbijatele) turu toimimisele 
avaldatavale mõjule;

Or. en

Selgitus

Kuna turuhindadest palju madalamad hinnad võivad takistada konkurentsi ja negatiivselt 
mõjutada varustuskindlust, tuleks neile pöörata reguleeriva asutuse soovitustes erilist 
tähelepanu.

Muudatusettepanek 422
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, tarbimisandmete 
ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning 
juurdepääs andmetele A lisa punkti h 
kohaselt;

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, siseriiklikul tasandil
vabatahtlikuks kasutamiseks
tarbimisandmete ühtlustatud vormi 
olemasolu ning juurdepääs andmetele A 
lisa punkti h kohaselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 423
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, tarbimisandmete 
ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning 
juurdepääs andmetele A lisa punkti h 
kohaselt;

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, siseriiklikul tasandil
vabatahtlikuks kasutamiseks
tarbimisandmete ühtlustatud vormi 
olemasolu ning juurdepääs andmetele A 
lisa punkti h kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, tarbimisandmete 
ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning 
juurdepääs andmetele A lisa punkti h 
kohaselt;

m) kehtestada standardkord lõpptarbija 
ning tarnija, turustaja või mõõteseadmete 
haldaja vaheliste suhete kohta, mis 
käsitleks vähemalt juurdepääsu tarbijate 
tarbimisandmetele, tarbimisandmete 
ühtlustatud vormi kasutuselevõttu ning
juurdepääsu andmetele A lisa punkti h 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu võimaldamine tegelikele tarbimisandmetele on tarbijate jaoks energiatõhususe 
saavutamise ning tarnijate võrdlemise eeltingimus. Kuna reguleerivad asutused 
konsulteerivad nagunii juba asjaomaste sidusrühmadega ning vastutavad energia jaeturu 
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jälgimise eest, peaksid nad olema kõige asjakohasemad asutused jaotusvõrguettevõtjate, 
tarnijate ja tarbijate vaheliste suhetega (sealhulgas eeskirjad, kohustused, lepingud, 
andmevahetuskokkulepped, kvaliteedi tagamine) tegelemiseks.

Muudatusettepanek 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) jälgida investeeringuid 
tootmisvõimsustesse, pidades silmas 
varustuskindlust.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Selline pädevus väljub oluliselt reguleerivate asutuste seadusjärgsete volituste raamidest.

Muudatusettepanek 426
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) jälgida investeeringuid 
tootmisvõimsustesse, pidades silmas 
varustuskindlust.

o) jälgida investeeringuid 
tootmisvõimsustesse, pidades silmas 
varustuskindlust, ning eelistada 
investeeringuid, mis puudutavad väikesi 
ja tulu mittetoovaid turge, näiteks 
isoleeritud piirkondadesse. 

Or. en
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Selgitus

Et vältida isoleeritud piirkondades (mägi- ja saarepiirkonnad) elavate tarbijate 
diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 427
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) omada vetoõigust otsuste suhtes 
nimetada ametisse või vabastada ametist 
põhivõrguettevõtja üldjuhtimise eest 
vastutavad isikud;

Or. fr

Selgitus

Andes riiklikele reguleerivatele asutustele vetoõiguse põhivõrguettevõtja üldjuhtimise eest 
vastutavate isikute ametisse nimetamise ja ametist vabastamise suhtes, aitab direktiiv tagada, 
et arvesse võetakse põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavate isikute kutsehuve ja et nad 
on suutelised täitma juhtimisülesandeid täiesti sõltumatult.

Muudatusettepanek 428
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) määrata või heaks kiita teenuse 
kvaliteedi standardid, jälgida nende 
täitmist ning rakendada mittetäitmise 
puhul sanktsioone.
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Or. en

Selgitus

Teenuse kvaliteet on üks kahest (teine on hind) peamisest elemendist, mida tuleb reguleerida 
(reguleerimise puudumisel võib langeda kvaliteet). Regulatiivsel asutusel peaksid olema 
volitused määrata ja heaks kiita kvaliteedistandardid, jälgida nende täitmist ning rakendada 
mittetäitmise puhul sanktsioone.

Muudatusettepanek 429
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) jälgida artiklis 24 sätestatud 
kaitsemeetmete rakendamist.

Or. en

Selgitus

Endine lõike 3 punkt f, mida on muudetud.

Muudatusettepanek 430
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) omada vetoõigust otsuste suhtes 
nimetada ametisse või vabastada ametist 
põhivõrguettevõtja haldusnõukogu 
esimees või tegevdirektor;
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Or. fr

Selgitus

Andes riiklikele reguleerivatele asutustele vetoõiguse põhivõrguettevõtja haldusnõukogu 
esimehe või tegevdirektori ametisse nimetamise ja ametist vabastamise suhtes, aitab direktiiv 
tagada, et arvesse võetakse põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavate isikute kutsehuve ja 
et nad on suutelised täitma juhtimisülesandeid täiesti sõltumatult.

Muudatusettepanek 431
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) omada vetoõigust otsuste suhtes 
nimetada ametisse või vabastada ametist 
põhivõrguettevõtja haldusnõukogu 
esimees või tegevdirektor;

Or. fr

Selgitus

Riiklikele reguleerivatele asutustele antud vetoõigus põhivõrguettevõtja haldusnõukogu 
esimehe või tegevdirektori ametisse nimetamise ja ametist vabastamise suhtes aitab tagada, et 
arvesse võetakse põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavate isikute kutsehuve ja et nad on 
suutelised täitma juhtimisülesandeid täiesti sõltumatult.

Muudatusettepanek 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) tagada, et põhivõrguettevõtjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate personalile 
hüvitatakse nõuetekohaselt 
energiakasutuse vähenemine ning et ei 
oleks ebakohaseid stiimuleid hüvituseks 
energia müügi suurenemise eest. 

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjad ja jaotusvõrguettevõtjad peaksid aitama kaasa iga liikmesriigi 
energiatõhususe eesmärkide saavutamisele. Loomuvastased stiimulid suurema 
energiakasutuse eest tuleks asendada hüvitustega, mis on kooskõlas ELi eesmärkidega, nagu 
energiatõhusus ja heitkoguste vähendamine.

Muudatusettepanek 433
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) ühtlustada tähtsaimaid turuprotsesse 
käsitlevad andmeside protsessid 
piirkondlikul tasandil.

Or. de

Selgitus

EL püüab luua piiriüleseid turupiirkondi. Selleks tuleb ühtlustada kõik andmeside protsessid. 
Liberaliseeritud turu tingimustes on tulemuslikud andmeside protsessid rakenduskava 
haldamise, tasaarvestuse, tasaarvelduse, tarnija vahetuse ja muu taolise põhilisteks 
eeltingimusteks. Koordineeritud andmeside protsesside puudumine takistab piiriüleste 
turupiirkondade loomist.
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Muudatusettepanek 434
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) jälgida artiklis 24 sätestatud 
kaitsemeetmete rakendamist.

Or. en

Selgitus

Lõike 1 punkt o a on endine lõike 3 punkt f, mida on muudetud.

Muudatusettepanek 435
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o b) tagada põhivõrguettevõtjate 
hoolduspoliitika auditeerimine;

Or. fr

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate hoolduspoliitika on varustuskindluse seisukohast esmatähtis, nagu 
näitab hiljutiste elektrikatkestuste põhjuste analüüs. Hoolduspoliitika neutraalsuse 
tagamiseks kõikide võrgukasutajate suhtes ja varustuskindluse tagamiseks, peaksid riiklikud 
reguleerivad asutused saama seda poliitikat auditeerida.
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Muudatusettepanek 436
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o b) tagada põhivõrguettevõtjate 
hoolduspoliitika auditeerimine;

Or. fr

Selgitus

Elektri põhivõrguettevõtjate hoolduspoliitika on varustuskindluse seisukohast esmatähtis. 
Kuid hoolduspoliitikat võib hooldusprogrammide koostamisel kasutada ka diskrimineerival 
eesmärgil. Hoolduspoliitika neutraalsuse tagamiseks kõikide võrgukasutajate suhtes ja 
varustuskindluse tagamiseks, tuleks riiklike reguleerivate asutuste pädevusse anda ka selle 
poliitika auditeerimine.

Muudatusettepanek 437
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o c) edastada komisjonile teave, mida 
viimane vajab, et teostada korrapäraselt 
komisjoni poolt avaldatud metodoloogiat 
kasutades kogu Euroopat hõlmavaid 
uuringuid, mille eesmärk on võrrelda 
põhivõrguettevõtjate majandustulemusi 
osutatava teenuse kvaliteedi suhtes.

Or. fr
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Selgitus

Põhivõrguettevõtjate toimimise parandamiseks võetavate esmatähtsate meetmete 
kindlakstegemiseks peaksid riiklikud reguleerivad asutused edastama Euroopa Komisjonile 
kogu teabe, mida viimane vajab, et teostada korrapäraselt kogu Euroopat hõlmavaid 
uuringuid, mille eesmärk on võrrelda põhivõrguettevõtjate majandustulemusi osutatava 
teenuse kvaliteedi suhtes.

Muudatusettepanek 438
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o c) avaldada järelevalveametniku 
esitatud aruande kohta hinnang;

Or. fr

Selgitus

Omandisuhte tõhus ja tulemuslik eraldamine eeldab, et järelevalveametnik edastab riiklikule 
reguleerivale asutusele aruande põhivõrguettevõtjate vastuvõetud meetmete asjakohasuse ja 
kohaldamise kohta, et tagada kõikide võrgukasutajate läbipaistev ja mittediskrimineeriv 
kohtlemine. Suurema läbipaistvuse ja meetmete parema hindamise tagamiseks tehakse 
ettepanek näha riiklikele reguleerivatele asutustele ette kohustus avaldada meetmete 
asjakohasuse ja kohaldamise kohta aruanne.

Muudatusettepanek 439
Nicole Fontaine

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt o d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o d) edastada komisjonile teave, mida 
viimane vajab, et teostada korrapäraselt 
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komisjoni poolt avaldatud metodoloogiat 
kasutades kogu Euroopat hõlmavaid 
uuringuid, mille eesmärk on võrrelda 
põhivõrguettevõtjate majandustulemusi 
osutatava teenuse kvaliteedi suhtes.

Or. fr

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate toimimise parandamiseks võetavate esmatähtsate meetmete 
kindlakstegemiseks peaksid riiklikud reguleerivad asutused edastama Euroopa Komisjonile 
kogu teabe, mida viimane vajab, et teostada korrapäraselt kogu Euroopat hõlmavaid 
uuringuid, mille eesmärk on võrrelda põhivõrguettevõtjate majandustulemusi osutatava 
teenuse kvaliteedi suhtes. Selle ülesande võiks anda Euroopa energia seireüksusele.

Muudatusettepanek 440
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriik nii sätestab, võivad 
lõikes 1 nimetatud jälgimisülesandeid 
täita ka muud asutused peale reguleeriva 
asutuse. Sellisel juhul tehakse jälgimise 
käigus saadud teave reguleerivale 
asutusele kättesaadavaks niipea kui 
võimalik.
Säilitades oma iseseisvust ning ilma et see 
piiraks nende endi eripädevust ning 
kooskõlas parema õigusliku reguleerimise 
põhimõtetega, konsulteerivad 
reguleerivad asutused lõikes 1 nimetatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
põhivõrguettevõtjatega ja teevad tihedat 
koostööd teiste asjaomaste riiklike 
ametiasutustega.

Or. en
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Selgitus

Sõnastus on üle toodud lõike 1 a sissejuhatavast lõigust.

Muudatusettepanek 441
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui liikmesriik nii sätestab, võivad 
lõikes 1 nimetatud jälgimisülesandeid 
täita ka muud asutused peale reguleeriva 
asutuse. Sellisel juhul tehakse jälgimise 
käigus saadud teave reguleerivale 
asutusele kättesaadavaks niipea kui 
võimalik. 
Säilitades oma iseseisvuse ning ilma et see 
piiraks nende endi eripädevust ning 
kooskõlas parema õigusliku reguleerimise 
põhimõtetega, konsulteerivad 
reguleerivad asutused lõikes 1 nimetatud 
ülesannete täitmisel vajaduse korral 
põhivõrguettevõtjatega ja teevad tihedat 
koostööd teiste asjaomaste riiklike 
ametiasutustega.

Or. en

Selgitus

Lõige 1 a on üle toodud sissejuhatavast lõigust.

Muudatusettepanek 442
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 2 punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagama, et sõltumatute süsteemihaldurite 
kogutavad võrgule juurdepääsu tariifid 
sisaldavad võrgu omanikule või omanikele 
ette nähtud tasu, mille suurus on piisav 
võrguvarade eest ning neisse tehtud 
võimalike uute investeeringute eest 
tasumiseks;

d) tagama, et sõltumatute süsteemihaldurite 
kogutavad võrgule juurdepääsu tariifid 
sisaldavad võrgu omanikule või omanikele 
ette nähtud tasu, mille suurus on piisav 
võrguvarade eest ning neisse tehtud 
võimalike uute investeeringute eest 
tasumiseks, tingimusel et need on 
majanduslikult põhjendatud ja tõhusad;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagama, et sõltumatute süsteemihaldurite 
kogutavad võrgule juurdepääsu tariifid 
sisaldavad võrgu omanikule või omanikele 
ette nähtud tasu, mille suurus on piisav 
võrguvarade eest ning neisse tehtud 
võimalike uute investeeringute eest 
tasumiseks;

d) tagama, et sõltumatute süsteemihaldurite 
kogutavad võrgule juurdepääsu tariifid 
sisaldavad võrgu omanikule või omanikele 
ette nähtud tasu, mille suurus on piisav 
võrguvarade eest ning neisse tehtud 
võimalike uute investeeringute eest 
tasumiseks, tingimusel et need on 
majanduslikult põhjendatud ja tõhusad;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"2 a. Lõike 1 punkti i kohaselt riigi 
elektriturgu, sealhulgas hulgi- ja jaehindu 
jälgides kasutavad riiklikud reguleerivad 
asutused ameti poolt kokkulepitud ja 
heakskiidetud ühtlustatud metoodikat.” 

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 22c lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Turu jälgimine on turuvõimu kuritarvituse avastamise võimas vahend. Oluline on tagada, et 
riiklikud reguleerivad asutused jälgiksid riiklikke turge ühtlustatud kriteeriumide ja metoodika 
alusel. Väga sageli aga ei ole riiklikel reguleerivatel asutustel vajalikke vahendeid, et jälgida 
turgu pidevalt reaalajas, mistõttu nad peavad lähtuma kuu- või isegi aastaanalüüsist. 
Ametil peaksid olema kasutada selle üliolulise ülesande täitmiseks vajalikud vahendid. 

Muudatusettepanek 445
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele 
asutustele antakse volitused, mis 
võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ülesandeid tõhusalt ja kiiresti täita. Et seda 
teha, peavad reguleerival asutusel olema 
vähemalt järgmised volitused:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 
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Muudatusettepanek 446
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teha otsuseid, mis on elektriettevõtjatele
siduvad;

a) teha otsuseid, mis on võrguettevõtjatele
siduvad;

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antakse riiklikele reguleerivatele asutustele volitused võtta 
struktuurimeetmeid energiaettevõtjate vastu ning nõrgendada nende turupositsiooni ka juhul, 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Kõnealused sekkumisvolitused, nagu näiteks ka 
nõue luua virtuaalseid elektrijaamu, mõjutavad tervet tootmisahelat. Ei ole selge, miks 
peaksid reguleerivatel asutustel olema vähemate eeltingimustega sekkumisvolitused kui olid 
seda vastutust algselt kandnud monopolivastastel asutustel.

Muudatusettepanek 447
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teha otsuseid, mis on elektriettevõtjatele
siduvad;

a) teha otsuseid, mis on võrguettevõtjatele
siduvad;

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antakse riiklikele reguleerivatele asutustele volitused võtta 
struktuurimeetmeid energiaettevõtjate vastu ning nõrgendada nende turupositsiooni ka juhul, 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Kõnealused sekkumisvolitused, nagu näiteks ka 
nõue luua virtuaalseid elektrijaamu, mõjutavad tervet tootmisahelat. Ei ole selge, miks 
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peaksid reguleerivatel asutustel olema vähemate eeltingimustega sekkumisvolitused kui olid 
seda vastutust algselt kandnud monopolivastastel asutustel.

Muudatusettepanek 448
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teha otsuseid, mis on elektriettevõtjatele
siduvad;

a) teha otsuseid, mis on võrguettevõtjatele
siduvad;

Or. de

Selgitus

Meetmeid tuleb võtta üksnes siis, kui regulatiivseid eeskirju on tegelikult rikutud. Virtuaalsete 
elektrijaamade kasutuselevõtt ei ole soovitav.

Muudatusettepanek 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, 
sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Selline konkurentsikontrolli pädevus väljub oluliselt reguleerivate asutuste seadusjärgsete 
volituste raamidest.

Muudatusettepanek 450
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, 
sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist;

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antakse riiklikele reguleerivatele asutustele volitused võtta 
struktuurimeetmeid energiaettevõtjate vastu ning nõrgendada nende turupositsiooni ka juhul, 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Kõnealused sekkumisvolitused, nagu näiteks ka 
nõue luua virtuaalseid elektrijaamu, mõjutavad tervet tootmisahelat. Ei ole selge, miks 
peaksid reguleerivatel asutustel olema vähemate eeltingimustega sekkumisvolitused kui olid 
seda vastutust algselt kandnud monopolivastastel asutustel.

Muudatusettepanek 451
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, 
sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist;

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antakse riiklikele reguleerivatele asutustele volitused võtta 
struktuurimeetmeid energiaettevõtjate vastu ning nõrgendada nende turupositsiooni ka juhul, 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Kõnealused sekkumisvolitused, nagu näiteks ka 
nõue luua virtuaalseid elektrijaamu, mõjutavad tervet tootmisahelat. Ei ole selge, miks 
peaksid reguleerivatel asutustel olema vähemate eeltingimustega sekkumisvolitused kui olid 
seda vastutust algselt kandnud monopolivastastel asutustel.

Muudatusettepanek 452
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas 
virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase 
toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja otsustada, kas ja milliseid 
meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi 
toetamiseks ja turu nõuetekohase 
toimimise tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Seda, et virtuaalsed elektrijaamad on üks võimalik meede, millega edendada tõhusat 
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konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine, võiks nimetada ühes põhjenduses..

Muudatusettepanek 453
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, 
sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist;

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antakse riiklikele reguleerivatele asutustele volitused võtta nende 
äranägemisel struktuurimeetmeid energiaettevõtjate vastu. Ei ole selge, miks neid meetmeid 
peaks olema võimalik võtta ka juhul, kui konkurentsieeskirju ei ole rikutud.

Muudatusettepanek 454
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas 
virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase 

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja otsustada, kas ja milliseid 
meetmeid on vaja võtta tõhusa konkurentsi 
toetamiseks ja turu nõuetekohase 
toimimise tagamiseks;
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toimimise tagamiseks;

Or. en

Selgitus

Muudetud sõnastuses on säilitatud algselt väljapakutud tugev ja tasakaalustatud turu 
jälgimine reguleeriva asutuse poolt (sealhulgas eelmeetmed) ilma reguleerivate ja 
konkurentsiasutuste rollide segiajamise ohuta. 

Muudatusettepanek 455
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, 
sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrituru toimimist 
ja regulatiivsete eeskirjade rikkumiste
puhul otsustada, kas ja milliseid meetmeid 
on vaja võtta tõhusa võrgu toimimise
toetamiseks;

Or. de

Selgitus

Meetmeid tuleb võtta üksnes siis, kui regulatiivseid eeskirju on tegelikult rikutud. Virtuaalsete 
elektrijaamade kasutuselevõtt ei ole soovitav.

Muudatusettepanek 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, 
sealhulgas virtuaalsete elektrijaamade 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

b) toetada riiklikku konkurentsiasutust
elektrienergiaturu toimimise uurimises;

Or. en

Selgitus

Selle lõikega antakse reguleerivatele asutustele volitusi, mis on iseloomulikud õigusloojatele 
(näit. turuvõimu vähendamisele suunatud eelmeetmed). See moonutab vabaturu nõuetekohast 
toimimist, mille tagajärjed on eriti ohtlikud juba küpsetele turgudele. Ka siis, kui sätte mõte 
oleks viidata järelmeetmele (mille eesmärk on korrigeerida tõestatud konkurentsivastast 
käitumist), tuleks see reguleerivate asutuste pädevusest välja jätta, sest see kuuluks 
konkurentsiasutuste pädevusse.

Muudatusettepanek 457
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas 
virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase 
toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 458
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud;

c) nõuda elektriettevõtjatelt andmeid, mis 
on talle oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud;

Or. en

Selgitus

Uues sõnastuses rõhutatakse, et nõutavad andmed peavad olema reguleeriva asutuse 
ülesannete täitmiseks asjakohased.

Muudatusettepanek 459
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, 
kes ei täida käesolevast direktiivist ega 
reguleeriva asutuse või ameti otsustest 
tulenevaid kohustusi; 

d) määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi elektriettevõtjatele, 
kes ei täida käesolevast direktiivist ega 
reguleeriva asutuse või ameti asjakohastest 
õiguslikult siduvatest otsustest tulenevaid 
kohustusi; 

Or. en
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Muudatusettepanek 460
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, 
kes ei täida käesolevast direktiivist ega 
reguleeriva asutuse või ameti otsustest 
tulenevaid kohustusi;

d) määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi elektriettevõtjatele, 
kes ei täida käesolevast direktiivist ega 
reguleeriva asutuse või ameti asjakohastest 
õiguslikult siduvatest otsustest tulenevaid 
kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 461
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kiita heaks kaitsemeetmete 
rakendamine artiklis 24 sätestatud korras.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 462
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kiita heaks kaitsemeetmete 
rakendamine artiklis 24 sätestatud korras.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 463
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kehtestada turgu valitsevatele 
ettevõtjatele ajutiselt hinnalagi.

Or. en

Selgitus

Sama artikli punktis b sätestatud konkurentsi edendamise üldmeetmed ei pruugi olla piisavad 
ning reguleerival asutusel peaks olema õigus kohaldada ajutist, aga tõhusat meedet –
hinnalage.
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