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Muudatusettepanek 464
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid ning nende 
metoodika või metoodika ning selle 
jälgimine edastus- ja jaotustariifide 
määramiseks või heakskiitmiseks. Need 
tariifid kajastavad tegelikke kantud 
kulusid, niivõrd kui need vastavad 
efektiivse ja võrreldava struktuuriga 
võrguettevõtja kuludele ning on 
läbipaistvad. Need peavad võimaldama 
teha võrkudesse vajalikke investeeringuid 
viisil, mis võimaldab tagada võrkude 
elujõulisuse;

b) tasakaalustusteenuste osutamise 
tingimused.

b) tasakaalustusteenuste osutamise 
tingimused, mis on kulupõhised ja
tuluneutraalsed nii suures ulatuses kui 
võimalik, tagades samal ajal sobivad 
stiimulid võrgukasutajatele elektrienergia 
sisse- ja väljavoolu tasakaalustamiseks.
Need on õiglased ja mittediskrimineerivad 
ning põhinevad objektiivsetel 
kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse tingimus direktiivist 2003/54/EÜ, millega 
reguleerivad asutused võivad heaks kiita juurdepääsutariifid või vähemalt tariifide 
arvestamise aluseks oleva metoodika. Punkti a sõnastuses käsitletakse praegust lünka, 
kuivõrd jaotustariifide osas ei nõuta kulude kajastamist. Punkti b sõnastus põhineb ERGEGi 
suunistel, mis käsitlevad parimate tavade kasutamist gaasi tasakaalustamisel, ja kinnitab 
põhimõtet, et põhivõrguettevõtja suhtes rakendatavad tasakaalustavad meetmed peaksid 
olema üldiselt tuluneutraalsed.
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Muudatusettepanek 465
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused kinnitavad või 
kiidavad enne jõustumist heaks järgmised 
tingimused: 

4. Reguleerivad asutused kinnitavad või 
kiidavad enne jõustumist heaks järgmised 
tingimused või vähemalt nende 
arvestamise aluseks oleva metoodika:

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid või nende 
metoodika. Need tariifid või metoodika
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse; 

b) tasakaalustusteenuste osutamise 
tingimused.

b) tasakaalustusteenuste osutamise 
tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused kinnitavad või 
kiidavad enne jõustumist heaks järgmised 
tingimused:

4. Reguleerivad asutused kinnitavad või 
kiidavad enne jõustumist heaks järgmised 
tingimused või vähemalt nende 
arvestamise aluseks oleva metoodika:

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid või nende 
metoodika. Need tariifid või metoodika
peavad võimaldama teha võrkudesse 
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võimaldab tagada võrkude elujõulisuse; vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

Or. en

Muudatusettepanek 467
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid ning nende 
metoodika või metoodika ning selle 
jälgimine edastus- ja jaotustariifide 
määramiseks või heakskiitmiseks. Need 
tariifid peavad võimaldama teha 
võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, 
mis võimaldab tagada võrkude 
elujõulisuse;

Or. en

Selgitus

Asjakohane on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused vastutaksid edastus- ja 
jaotustariifide ning nende metoodika määramise või heakskiitmise eest või edastus- ja 
jaotustariifide määramise või heakskiitmise metoodika eest, sealhulgas tariifide määramise 
metoodika rakendamise järelevalve.

Muudatusettepanek 468
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifide arvestamise 
aluseks oleva metoodika. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
kajastavad tegelikke kulusid, niivõrd kui 
need vastavad efektiivse ja võrreldava 
struktuuriga võrguettevõtja kuludele ning 
on läbipaistvad. Need peavad võimaldama 
teha võrkudesse vajalikke investeeringuid 
viisil, mis võimaldab tagada võrkude 
elujõulisuse;

Or. en

Selgitus

Punkti a sõnastuses käsitletakse praegust lünka direktiivides/määrustes, kuivõrd 
jaotustariifide osas ei nõuta kulude kajastamist. Esitatud sõnastus laiendab gaasiedastamist 
käsitleva määruse sätteid elektrijaotusele.
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Muudatusettepanek 470
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid ja selliste tariifide 
arvestamise aluseks oleva metoodika. 
Need tariifid või metoodika peavad 
võimaldama teha võrkudesse vajalikke 
investeeringuid viisil, mis võimaldab 
tagada võrkude elujõulisuse;

Or. en

Selgitus

Sarnaselt praegusele reguleerivale korrale on liikmesriikidel võimalus kehtestada 
regulatiivne kontroll kas tariifide enda või tariifide metoodika üle. Lisaks sellele on 
reguleeriva asutuse pädevus kehtestada tariife vastuolus artikliga 20, mille kohaselt tuleb 
juurdepääs võimaldada heakskiidetud tariifide alusel.

Muudatusettepanek 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid ning nende 
metoodika või metoodika ning selle 
jälgimine edastus- ja jaotustariifide 
määramiseks või heakskiitmiseks. Need 
tariifid peavad võimaldama teha 
võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, 
mis võimaldab tagada võrkude 
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elujõulisuse. See võib hõlmata uute 
investeeringute erireguleerimist;

Or. en

Selgitus

Et tagada kõikidele turuosalistele juurdepääs, peab olema garanteeritud süsteemi 
läbipaistvus ning riiklikud reguleerivad asutused peavad tagama suutlikkuse tõhusalt 
planeerida. Lisaks nõuavad investeeringud selgelt õiguslikku stabiilsust tariifide osas ning 
seega võib tariifide reguleerivast läbivaatamisest vabastamine olla õigustatud. Reguleerivatel 
asutustel peaks olema võimalus pakkuda stiimuleid uutele investeeringutele ilma kolmandate 
isikute juurdepääsu välja jätmata.

Muudatusettepanek 472
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse; 

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;
need tariifid ei diskrimineeri uusi turule 
tulijaid, kelle suhtes peaksid kehtima 
samad tingimused, mis varem kehtisid 
nende konkurentide suhtes;

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides peavad uued turule tulijad, eelkõige taastuvat energiat tootvad 
rajatised, tasuma võrku ühendamise kogumaksumuse, samal ajal kui põhivõrguettevõtjad 
tasuvad infrastruktuuri kogumaksumuse, kui olemasolevaid rajatisi ja nende edastusvajadusi 
suurendatakse. Selline tasuta infrastruktuur tekib ka siis, kui olemasolevad ettevõtjad 
muutuvad läbi omandisuhte muutmise. See tekitab uute turule tulijate vastase 
diskrimineerimise, eelkõige olemasolevate tsentraliseeritud jaamade kasuks. 
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Muudatusettepanek 473
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tasakaalustusteenuste osutamise 
tingimused.

b) tasakaalustusteenuste osutamise 
tingimused, mis on kulupõhised ja 
tuluneutraalsed nii suures ulatuses kui 
võimalik, tagades samal ajal sobivad 
stiimulid võrgukasutajatele elektrienergia 
sisse- ja väljavoolu tasakaalustamiseks; 
need on õiglased ja mittediskrimineerivad 
ning põhinevad objektiivsetel 
kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Punkti b sõnastus põhineb ERGEGi suunistel, mis käsitlevad parimate tavade kasutamist 
gaasi tasakaalustamisel, ja kinnitab põhimõtet, et põhivõrguettevõtja suhtes rakendatavad 
tasakaalustavad meetmed peaksid olema üldiselt tuluneutraalsed (ainult tulemuslikkusega 
seotud stiimulite võimaluse puhul).

Muudatusettepanek 474
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Reguleerivad asutused vastutavad 
piiriülesele infrastruktuurile juurdepääsu 
tingimuste, sealhulgas võimsuse 
eraldamise ja ülekoormuse juhtimise 
menetluste kehtestamise või enne nende 
jõustumist heakskiitmise eest. Neil on 
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õigus nõuda põhivõrguettevõtjatelt 
vajaduse korral nende tingimuste 
muutmist.

Or. fr

Selgitus

Reguleerivatel asutustel peavad olema volitused kontrollida piiriülese infrastruktuuri 
haldamise meetodeid. 

Muudatusettepanek 475
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

5. Tariife või metoodikat kehtestades või 
heaks kiites tagavad reguleerivad asutused, 
et võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
asjakohaselt, et tõhustada jõudlust, 
soodustada turgude integreerimist ja 
varustuskindlust ning toetada seonduvaid 
teadusuuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 

5. Tariife või metoodikat kehtestades või 
heaks kiites tagavad reguleerivad asutused, 
et võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
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lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
asjakohaselt, et tõhustada jõudlust, 
soodustada turgude integreerimist ja 
varustuskindlust ning toetada seonduvaid 
teadusuuringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, piirata 
süsinikdioksiidi heitkoguseid võrgu 
haldamisel, soodustada turgude 
integreerimist ja toetada seonduvaid 
teadusuuringuid

Or. en

Selgitus

Võrguettevõtjad mõjutavad süsinikdioksiidi heitkoguseid olemasolevate ressursside 
optimaalse kasutamise kaudu. 

Muudatusettepanek 478
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

5. Tariife või metoodikat heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt praegusele reguleerivale korrale on liikmesriikidel võimalus kehtestada 
regulatiivne kontroll kas tariifide enda või tariifide metoodika üle. Lisaks sellele on 
reguleeriva asutuse pädevus kehtestada tariife vastuolus artikliga 20, mille kohaselt tuleb 
juurdepääs võimaldada heakskiidetud tariifide alusel.

Muudatusettepanek 479
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust ja
soodustada turgude integreerimist.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringuid, millel ei ole konkreetset eesmärki selle kohta, kuidas rakendada 
teadusuuringuid võrgu tegevuses, ei tohiks stimuleerida tariifide määramise kaudu.
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Muudatusettepanek 480
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust ja
soodustada turgude integreerimist.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringuid, millel ei ole konkreetset eesmärki selle kohta, kuidas rakendada 
teadusuuringuid võrgu tegevuses, ei tohiks stimuleerida tariifide määramise kaudu.
Teadusuuringuid võib vaadelda pigem vahendi kui eesmärgina ning võrgutariifide 
reguleerimisel tuleks stimuleerimist kohaldada ainult selliste eesmärkide osas nagu tõhusus ja 
turu integreerimine.

Muudatusettepanek 481
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"5 a. Reguleerivad asutused jälgivad 
ülekoormuse juhtimist riiklikes 
elektrivõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes.
Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormuse 
juhtimise korra, sealhulgas võimsuse 
jaotamise, riiklikele reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Riiklikud 
reguleerivad asutused võivad enne 
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heakskiitmist nõuda muudatuste tegemist 
sellesse korda.”

Or. en

Selgitus

Riiklikel reguleerivatel asutustel oli direktiivi 54/2003/EÜ kohaselt kõnealune pädevus ning 
see tuleks taastada.

Muudatusettepanek 482
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"5 a. Reguleerivad asutused jälgivad 
ülekoormuse juhtimist riiklikes 
elektrivõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes. 

Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormuse 
juhtimise korra, sealhulgas võimsuse 
jaotamise, riiklikele reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Riiklikud 
reguleerivad asutused võivad enne 
heakskiitmist nõuda muudatuste tegemist 
sellesse korda.”

Or. en

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste vahel tuleb tagada tõhus koostöö võimsuse jaotamise 
mehhanismide osas ning üldisemalt ülekoormuse juhtimisel. Järelikult tuleb selgelt sätestada 
ülekoormuse juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt, et tagada 
määruse 1228/2003 tõhus rakendamine.
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Muudatusettepanek 483
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"5 a. Reguleerivad asutused jälgivad 
ülekoormuse juhtimist riiklikes 
elektrivõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes.
Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormuse 
juhtimise korra, sealhulgas võimsuse 
jaotamise, riiklikele reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Riiklikud 
reguleerivad asutused võivad enne 
heakskiitmist nõuda muudatuste tegemist 
sellesse korda.”

Or. en

Selgitus

Riiklikel reguleerivatel asutustel ei ole praegu sama pädevusetaset võimsuse jaotamise ja 
ülekoormuse juhtimise mehhanismide osas. Kõnealused erinevused takistavad täielikult 
riiklike reguleerivate asutuste vahelist tõhusat koostööd võimsuse jaotamise mehhanismide 
osas ning üldisemalt ülekoormuse juhtimisel. Järelikult tuleb selgelt sätestada ülekoormuse 
juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt, et tagada määruse 
1228/2003 tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 484
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt 
tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis 

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt 
tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis 
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osutatud tariifide muutmist, kui see on 
vajalik nende tingimuste 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva 
kohaldamise tagamiseks.

osutatud tariifide või metoodika muutmist, 
kui see on vajalik nende tingimuste 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva 
kohaldamise tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt 
tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifide muutmist, kui see on 
vajalik nende tingimuste 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva 
kohaldamise tagamiseks.

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt 
tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifide või metoodika muutmist, 
kui see on vajalik nende tingimuste 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva 
kohaldamise tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt praegusele reguleerivale korrale on liikmesriikidel võimalus kehtestada 
regulatiivne kontroll kas tariifide enda või tariifide metoodika üle.

Muudatusettepanek 486
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mis tahes isikul, kellel on põhi- või 
jaotusvõrguettevõtja suhtes kaebusi, on 
õigus esitada kaebus reguleerivale 

7. Mis tahes isikul, kellel on põhi- või 
jaotusvõrguettevõtja suhtes kaebusi seoses 
käesolevast direktiivist kõnealusele 
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asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava 
asutusena ja teeb otsuse kahe kuu jooksul 
alates kaebuse kättesaamisest. Kui 
reguleeriv asutus peab koguma lisateavet, 
võib perioodi pikendada kahe kuu võrra. 
Perioodi võib pikendada kaebuse esitaja 
nõusolekul. Selline otsus on siduv, välja 
arvatud edasikaebamise tõttu tühistamise 
korral või kuni selleni.

võrguettevõtjale tulenevate kohustustega, 
on õigus esitada kaebus reguleerivale 
asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava 
asutusena ja teeb otsuse kahe kuu jooksul 
alates kaebuse kättesaamisest. Kui 
reguleeriv asutus peab koguma lisateavet, 
võib perioodi pikendada kahe kuu võrra.
Perioodi võib pikendada kaebuse esitaja 
nõusolekul. Selline otsus on siduv, välja 
arvatud edasikaebamise tõttu tühistamise 
korral või kuni selleni.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Mis tahes isikul, kellel on põhi- või 
jaotusvõrguettevõtja suhtes kaebusi, on 
õigus esitada kaebus reguleerivale 
asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava 
asutusena ja teeb otsuse kahe kuu jooksul 
alates kaebuse kättesaamisest. Kui 
reguleeriv asutus peab koguma lisateavet, 
võib perioodi pikendada kahe kuu võrra. 
Perioodi võib pikendada kaebuse esitaja 
nõusolekul. Selline otsus on siduv, välja 
arvatud edasikaebamise tõttu tühistamise 
korral või kuni selleni.

7. Mis tahes isikul, kellel on põhi- või 
jaotusvõrguettevõtja suhtes kaebusi seoses 
käesolevast direktiivist kõnealusele 
võrguettevõtjale tulenevate kohustustega, 
on õigus esitada kaebus reguleerivale 
asutusele, kes tegutseb vaidlusi lahendava 
asutusena ja teeb otsuse kahe kuu jooksul 
alates kaebuse kättesaamisest. Kui 
reguleeriv asutus peab koguma lisateavet, 
võib perioodi pikendada kahe kuu võrra.
Perioodi võib pikendada kaebuse esitaja 
nõusolekul. Selline otsus on siduv, välja 
arvatud edasikaebamise tõttu tühistamise 
korral või kuni selleni.

Or. en
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Muudatusettepanek 488
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kõik mõjutatud isikud ja isikud, kellel 
on õigus esitada kaebusi käesoleva artikli 
alusel rakendatud meetoditega seotud 
otsuse kohta, või kui reguleerival asutusel 
on kohustus tutvustada soovitatavaid 
meetodeid, võivad kahe kuu, või 
liikmesriikide sätestatud lühema aja 
jooksul alates otsuse või otsuseettepaneku 
avaldamisest, esitada läbivaatamiseks 
kaebuse. Sellisel kaebusel ei ole tühistavat 
mõju.

8. Kõik mõjutatud isikud ja isikud, kellel 
on õigus esitada kaebusi käesoleva artikli 
alusel rakendatud meetoditega seotud 
otsuse kohta, või kui reguleerival asutusel 
on kohustus tutvustada soovitatavaid 
tariife või meetodeid, võivad kahe kuu või 
liikmesriikide sätestatud lühema aja 
jooksul alates otsuse või otsuseettepaneku 
avaldamisest esitada läbivaatamiseks 
kaebuse. Sellisel kaebusel ei ole tühistavat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Sarnaselt praegusele reguleerivale korrale on liikmesriikidel võimalus kehtestada 
regulatiivne kontroll kas tariifide enda või tariifide metoodika üle.

Muudatusettepanek 489
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid peavad looma kohased ja 
tõhusad reguleerimis-, kontrolli- ja 
läbipaistvusmehhanismid, et vältida turgu 
valitseva seisundi ärakasutamist ja 
eelkõige sellest tulenevat klientide huvide 
kahjustamist, ning igasugust 
turuvallutuslikku käitumist. Nende 
mehhanismide rakendamisel arvestatakse 

9. Liikmesriigid peavad looma kohased ja 
tõhusad kontrolli- ja 
läbipaistvusmehhanismid, et vältida turgu 
valitseva seisundi ärakasutamist ja eelkõige 
sellest tulenevat klientide huvide 
kahjustamist ning igasugust 
turuvallutuslikku käitumist. Nende 
mehhanismide rakendamisel arvestatakse 



AM\714963ET.doc 19/75 PE404.530v01-00

ET

asutamislepingu ja eeskätt selle artikli 82 
sätteid.

asutamislepingu ja eeskätt selle artikli 82 
sätteid.

Or. de

Selgitus

 Paljudes liikmesriikides kuulub konkurentsivaldkonnas sekkumise võimalus 
konkurentsiasutuste pädevusse. Teised liikmesriigid on seevastu andnud ka selle pädevuse 
reguleerivatele asutustele. Artiklis 22c esitatud säte on seetõttu õigussüstemaatiliselt vale.

Muudatusettepanek 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema avalikult põhjendatud, 
proportsionaalsed ja vajalikud.

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse poolt vastu võetud otsuste põhjendused tuleb avalikustada, et tagada 
usaldusväärsus ja vähendada viivitamist meetmete sisseviimises.

Muudatusettepanek 491
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud ja õigustatud, et 
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olema põhjendatud. võimaldada õiguslikku kontrolli.

Or. de

Selgitus

Reguleerijatele antakse direktiivi eelnõu kohaselt kõikehõlmavad ja laiaulatuslikud otsuste 
tegemise volitused, ilma et nende otsuseid õiguslikult kontrollitaks, st reguleerivad asutused ei 
vastuta oma sõltumatuse tõttu poliitiliselt mitte kellegi ees. Seepärast tuleb tingimata 
sätestada selgesõnaliselt võimalus, et reguleerivate asutuste otsuste sisu kontrollitakse 
õiguslikult. 

Muudatusettepanek 492
Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud, mis võimaldab 
rakendada kohtulikku kontrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Jan Březina

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud. 

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud, mis võimaldab 
rakendada kohtulikku kontrolli.

Or. en



AM\714963ET.doc 21/75 PE404.530v01-00

ET

Muudatusettepanek 494
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule 
isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule 
isikule. Õigus otsust edasi kaevata antakse 
nii otsuse sisu kui ka kasutatud menetluse 
alusel.

Or. en

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste volituste ühtlustamisele peaks järgnema edasikaebemenetluste 
ühtlustamine.

Muudatusettepanek 495
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule 
isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata riiklikule kohtuorganile või 
muule sõltumatule riiklikule organile, mis 
ei sõltu asjaomastest osalistest ega 
valitsusest.
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Or. en

Selgitus

Et kindlustada riiklike reguleerivate otsuste sõltumatus ja ausus, peaksid kaebustega tegelema 
sõltumatud ja neutraalsed organid, nagu kohtud, mis ei allu eraviisilisele ega poliitilisele 
mõjule. See on ühtlasi kooskõlas artikli 24a lõikega 2, mis sätestab reguleerivate asutuste 
sõltumatuse kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest, turuhuvidest või 
valitsustest.

Muudatusettepanek 496
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule
isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata kohtuorganile või muule
sõltumatule riiklikule organile, mis on 
sõltumatu asjaomastest osalistest ja 
valitsuse mõjust.

Or. de

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste sõltumatuse ja aususe tagamiseks peaksid edasikaebustega 
tegelema sõltumatud asutused, mis ei ole era- ega poliitilise mõju all, nt kohtud. Kui kohtud 
on reguleeriva asutuse otsuste edasikaebamise instants, suureneb otsuste sõltumatus 
poliitilisest mõjust. See on seda olulisem, et mõnedes maades puudutavad sellised otsused ka 
avalik-õiguslikke asutusi.
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Muudatusettepanek 497
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. 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

Muudatusettepanek 498
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. 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

Pakutud komiteemenetluse kaudu soovitakse piirataEuroopa Parlamendi mõju, jättes olulised 
otsused õigusloomemenetlusest välja. Kuna komiteemenetluse tulemused võivad olla väga 
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kaugeleulatuvad ja sellised sätted puudutavad jaotusvõrguettevõtjate suhtes kehtivate 
eraldamiseeskirjade tuuma, tuleb see tagasi lükata. Lisaks on pädevuste komisjonile 
üleandmise ulatus ebakohane.

Muudatusettepanek 499
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. 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

Muudatusettepanek 500
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse väljajätmine.

Muudatusettepanek 501
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. 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

Komisjoni siin pakutud pädevus võtta vastu suuniseid kontrolliga regulatiivmenetluse kaudu 
piirab tunduvalt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek 502
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 

välja jäetud
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neid muuta. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. en

Selgitus

Artikli 22c lõige 14 jäetakse välja, kuna kõnealune säte annaks märkimisväärsed volitused 
komisjonile, eelkõige õiguse määrata kindlaks reguleerivate asutuste pädevus.

Muudatusettepanek 503
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

14. Komisjon võib muuta reguleerivate 
asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud 
volituste rakendussuuniseid. Seda meedet, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu 
parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
vajalikuks osutuvaid kohandusi.
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Muudatusettepanek 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 22c lõige 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"14 a. Liikmesriigid eraldavad piisavaid 
rahalisi vahendeid gaasi- ja 
elektritarbijate nõukogu loomiseks, mis 
tegutseb tarbijakaitse organina, toimides 
reguleerivast asutusest sõltumatuna. 
Pakkudes tarbijatele ühtset kontaktpunkti, 
uurib see varustusettevõtete vastu esitatud 
kaebusi; annab nõu reguleerivale 
asutusele, valitsusele ja ettevõtetele tarbija 
vajaduste osas; omab selgelt määratletud 
juurdepääsuõigust teabele ning õigust 
seda teavet avaldada, eesmärgiga 
edendada energiavarustuse kõrget taset ja 
füüsilisi energiateenuseid tarbijatele.”

Or. en

Selgitus

Tarbijate õigusi tuleb kaitsta ja tugevdada. Üheks selliseks meetodiks on, mõnede 
liikmesriikide poolt juba vastu võetud, energiatarbijate nõukogu loomine. Sellised organid 
tuleks luua kogu ELis.

Muudatusettepanek 505
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise,

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise ja 
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arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning kindlustada 
piirkonnas vastastikuse ühendamise 
võimalused, et võimaldada tõhusa 
konkurentsi arengut.

piiriüleste võimsuste tõhusa jaotamise,
ning kindlustada piirkonnas piisavad
vastastikuse ühendamise võimalused, et 
võimaldada tõhusa konkurentsi arengut. 
Selline kord lihtsustab ühiste 
elektribörside arendamist.

Or. de

Selgitus

Piiriülese konkurentsi loomiseks tuleb luua vajalikud infrastruktuuri puudutavad 
eeltingimused. See hõlmab ka piisavat vastastikuse ühendamise võimsust. Sellega seotud 
rahvamajanduslike kulude tõttu ei ole mõttekas ülekoormust arendamise kaudu täielikult 
kõrvaldada. Vastastikuse ühendamise võimsuse minimaalne tase ei ole piisav alus vajalikuks 
turgude integreerimiseks.

Muudatusettepanek 506
Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, 
arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning kindlustada
piirkonnas vastastikuse ühendamise 
võimalused, et võimaldada tõhusa 
konkurentsi arengut.

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, 
edendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning võimaldada 
piirkonnas ja piirkondade vahel
vastastikuse ühendamise võimsuse 
minimaalset taset, sealhulgas võrkude 
uute vastastikuste ühendamiste abil, et 
võimaldada tõhusa konkurentsi arengut ja 
varustuskindluse paranemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 507
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, 
arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning kindlustada 
piirkonnas vastastikuse ühendamise 
võimalused, et võimaldada tõhusa 
konkurentsi arengut.

2. Liikmesriikide reguleerivad asutused 
teevad koostööd, et toetada sellise töökorra 
väljakujundamist, mis tagab võrgu 
optimaalse haldamise, arendada ühiseid 
elektribörse ja piiriüleste võimsuste 
jaotamist ning kindlustada vastastikuse 
ühendamise võimsuse minimaalne tase, et 
võimaldada tõhusa konkurentsi arengut.

Or. es

Muudatusettepanek 508
Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 nimetatud tegevus toimub 
vajaduse korral tihedas koostöös teiste 
asjaomaste riiklike ametiasutustega ning 
ilma et see piiraks nende eripädevust.

Or. en
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Muudatusettepanek 509
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et tagada piirkondlike 
elektrienergia turgude integratsiooni 
kajastamine asjakohaste reguleerivate 
struktuuride poolt, tagavad asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
tihedas koostöös ametiga ning selle 
juhtimisel vähemalt nende piirkondlike 
turgudega seotud järgmiste 
reguleerimisülesannete täitmise:
a) ühtlustada vähemalt asjakohasel 
piirkondlikul tasandil asjaomaseid 
põhivõrguettevõtjaid ja muid turuosalisi 
käsitlevad kõik tehnilised ja turureeglid;
b) ühtlustada ülekoormuse juhtimist 
reguleerivad eeskirjad ning jaotada 
õiglaselt kõigi turuosaliste vahel ümber 
ülekoormuse juhtimisega seonduvad tulud 
ja/või kulud;
c) määratleda sõlmpunktide või tsoonide 
kogum geograafilise alusena asukoha 
signaalide loomiseks ja järjestuse 
jagamiseks;
d) eeskirjad, mis tagaksid, et asjaomasel 
piirkondlikul ühendturul tegutsevate 
elektribörside omanikud ja/või juhid on 
täielikult sõltumatud tootmisvarade 
omanikest ja/või juhtidest.

Or. en

Selgitus

Kuna piirkondlike elektrienergia turgude arendamisel on tehtud edusamme, on ülioluline teha 
jõupingutusi, et tagada regulatiivse lünga kaotamine siseriikliku ja piirkondliku turu vahel. 
Seetõttu tuleb täpsustada riikliku reguleeriva asutuse volitused nendes valdkondades.
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Muudatusettepanek 510
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"2 a. Reguleerivad asutused sõlmivad 
vastastikused lepingud, et edendada 
reguleerimisalast koostööd.”

Or. en

Selgitus

See peaks ergutama piiriüleste eeskirjade edasist ühtlustamist.

Muudatusettepanek 511
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2 a. Reguleerivatel asutustel on õigus 
sõlmida kokkuleppeid teiste liidu 
reguleerivate asutustega, et edendada 
reguleerimisalast koostööd.”

Or. de

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad saama vastavate siseriiklike õigusaktide kohaselt õiguse 
sõlmida kokkuleppeid teiste ELi reguleerivate asutustega, et edendada paremat koostööd ja 
suuremat sidusust.
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Muudatusettepanek 512
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"2 a. Reguleerivatel asutustel on õigus 
sõlmida lepinguid teiste ELi reguleerivate 
asutustega, et edendada reguleerimisalast 
koostööd.”

Or. en

Selgitus

Reguleerivatele asutustele on vaja anda nende riikliku seadusandlusega volitused lepingute 
sõlmimiseks teiste ELi reguleerivate asutustega, et soodustada suuremat reguleerimisalast 
koostööd ja järjekindlust.

Muudatusettepanek 513
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"2 b. Selleks et tagada piirkondlike 
elektrienergia turgude integratsiooni 
kajastamine asjakohaste reguleerivate 
struktuuride poolt, tagavad asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused 
tihedas koostöös ametiga ning selle 
juhtimisel vähemalt nende piirkondlike 
turgudega seotud järgmiste 
reguleerimisülesannete täitmise:
a) ühtlustada vähemalt asjakohasel 
piirkondlikul tasandil asjaomaseid 
põhivõrguettevõtjaid ja muid turuosalisi 
käsitlevad kõik tehnilised ja turureeglid;
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b) ühtlustada ülekoormuse juhtimist 
reguleerivad eeskirjad ning jaotada 
õiglaselt kõigi turuosaliste vahel ümber 
ülekoormuse juhtimisega seonduvad tulud 
ja/või kulud;
c) määratleda sõlmpunktide või tsoonide 
kogum geograafilise alusena asukoha 
signaalide loomiseks ja järjestuse 
jagamiseks;
d) eeskirjad, mis tagaksid, et asjaomasel 
piirkondlikul ühendturul tegutsevate 
elektribörsside omanikud ja/või juhid on 
täielikult sõltumatud tootmisvarade 
omanikest ja/või juhtidest;
e) eeskirjad, mis tagaksid, et ühe ettevõtja 
turuosa ei ületaks 20% asjaomasest 
turust.”

Or. en

Selgitus

Kuna piirkondlike elektrienergia turgude arendamisel on tehtud edusamme, on ülioluline teha 
jõupingutusi, et tagada regulatiivse lünga kaotamine siseriikliku ja piirkondliku turu vahel.
Seetõttu tuleb täpsustada riikliku reguleeriva asutuse volitused nendes valdkondades.

Muudatusettepanek 514
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet otsustab vähemalt kaht 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas järgmistel 
juhtudel:

3. Amet otsustab vähemalt kaht 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas, kui pädevad 
riiklikud reguleerivad asutused ei jõua 
asjakohase reguleerimise korra osas 
kokkuleppele kuue kuu jooksul alates 
kuupäevast, kui reguleerivatest asutustest 
viimane dokumendi kätte sai.

a) pädevate riiklike reguleerivate asutuste 
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ühistaotluse alusel, või
b) kui pädevad riiklikud reguleerivad 
asutused ei jõua asjakohase reguleerimise 
korra osas kokkuleppele kuue kuu jooksul 
alates kuupäevast, kui reguleerivatest 
asutustest viimane dokumendi kätte sai.

Or. es

Selgitus

Vastastikustel ühendustel on riigiülene väärtus ning need on ühendusele huvipakkuvad ja 
kuuluvad selle pädevusse, seetõttu peab ametil olema õigus algatada otsustusmenetlusi 
juhtudel, kui liikmesriikide vahel ei ole sõlmitud ühtegi kokkulepet.

Muudatusettepanek 515
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid 
reguleerivate asutuste omavahelise ja 
ametiga tehtava koostöö ülesannete osas 
ja olukordadeks, kus vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas otsuste tegemine 
kuulub ameti pädevusse. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tuleb selgitada, et artiklist 8.1 kõrvalekaldumine ei tähenda automaatseIt diferentseeritud 
sõltumatu süsteemihalduri nimetamist iga vertikaalselt integreeritud ettevõtja jaoks, kui seda 
artikli 10 raames nõutakse.
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Muudatusettepanek 516
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid 
reguleerivate asutuste omavahelise ja 
ametiga tehtava koostöö ülesannete osas 
ja olukordadeks, kus vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas otsuste tegemine 
kuulub ameti pädevusse. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse väljajätmine.

Muudatusettepanek 517
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid 
reguleerivate asutuste omavahelise ja 
ametiga tehtava koostöö ülesannete osas ja 
olukordadeks, kus vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas otsuste tegemine 

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid 
reguleerivate asutuste omavahelise ja 
ametiga tehtava koostöö ülesannete osas. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27a 
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kuulub ameti pädevusse. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 518
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suuniseid 
reguleerivate asutuste omavahelise ja 
ametiga tehtava koostöö ülesannete osas ja 
olukordadeks, kus vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas otsuste tegemine 
kuulub ameti pädevusse. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võib muuta suuniseid 
reguleerivate asutuste omavahelise ja 
ametiga tehtava koostöö ülesannete osas ja 
olukordadeks, kus vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra osas otsuste tegemine 
kuulub ameti pädevusse. Neid meetmeid, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu 
parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
vajalikuks osutuvaid kohandusi.
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Muudatusettepanek 519
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22e lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet esitab oma arvamuse vastavalt 
arvamust küsinud reguleerivale asutusele 
või komisjonile ja kõnealuse otsuse vastu 
võtnud reguleerivale asutusele nelja kuu 
jooksul.

2. Amet esitab oma arvamuse vastavalt 
arvamust küsinud reguleerivale asutusele 
või komisjonile ja kõnealuse otsuse vastu 
võtnud reguleerivale asutusele kahe kuu 
jooksul.

Or. de

Selgitus

Tähtaja lühendamine.

Muudatusettepanek 520
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22e lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu 
parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
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vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek 521
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad tarneettevõtjatelt, 
et nad säilitaksid riikliku reguleeriva 
asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja 
komisjoni jaoks vähemalt viis aastat 
asjakohaseid andmeid nii hulgiostjate kui 
ka põhivõrguettevõtjatega 
elektrivarustuslepingute ja elektrienergia 
tuletisinstrumentide aluselt tehtud kõikide 
tehingute kohta.

1. Liikmesriigid nõuavad tarneettevõtjatelt, 
et nad säilitaksid riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks 
vähemalt viis aastat vajalikke andmeid nii 
hulgiostjate kui ka põhivõrguettevõtjatega 
elektrivarustuslepingute ja elektrienergia 
tuletisinstrumentide aluselt tehtud kõikide 
tehingute kohta.

Or. de

Selgitus

Säilitatavad andmed kujutavad endast tundlikku äriteavet, mida ei tuleks avaldada. Sellel 
põhjusel tuleb teha selget vahet, milliseid andmeid ainult säilitatakse ja millised andmed 
avaldatakse. Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse 
raamtingimusi, mitte asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste 
raames.

Muudatusettepanek 522
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad tarneettevõtjatelt, 
et nad säilitaksid riikliku reguleeriva 
asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja 

1. Liikmesriigid nõuavad tarneettevõtjatelt, 
et nad säilitaksid riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks 
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komisjoni jaoks vähemalt viis aastat 
asjakohaseid andmeid nii hulgiostjate kui 
ka põhivõrguettevõtjatega 
elektrivarustuslepingute ja elektrienergia 
tuletisinstrumentide aluselt tehtud kõikide 
tehingute kohta.

vähemalt viis aastat asjakohaseid andmeid 
nii hulgiostjate kui ka 
põhivõrguettevõtjatega 
elektrivarustuslepingute ja elektrienergia 
tuletisinstrumentide aluselt tehtud kõikide 
tehingute kohta.

Or. de

Selgitus

Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, mitte 
asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste raames.

Muudatusettepanek 523
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Need andmed hõlmavad asjakohaste 
tehingute üksikasju, nagu vastavate 
tehingute tähtaeg ning tarne- ja 
arveldustingimused, tehingu maht, täitmise 
kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja 
asjaomase hulgiostja andmed, ning 
täpsustatud üksikasju kõikide 
lõpuleviimata elektrivarustuslepingute ja 
elektrienergia tuletisinstrumentide kohta.

2. Need andmed võivad hõlmata
asjakohaste tehingute üksikasju, nagu 
vastavate tehingute tähtaeg ning tarne- ja 
arveldustingimused, tehingu maht, täitmise 
kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja 
asjaomase hulgiostja andmed, ning 
täpsustatud üksikasju kõikide 
lõpuleviimata elektrivarustuslepingute ja 
elektrienergia tuletisinstrumentide kohta.

Or. de

Selgitus

Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, mitte 
asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste raames.
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Muudatusettepanek 524
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Need andmed hõlmavad asjakohaste 
tehingute üksikasju, nagu vastavate 
tehingute tähtaeg ning tarne- ja 
arveldustingimused, tehingu maht, täitmise 
kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja 
asjaomase hulgiostja andmed, ning 
täpsustatud üksikasju kõikide 
lõpuleviimata elektrivarustuslepingute ja 
elektrienergia tuletisinstrumentide kohta.

2. Need andmed võivad hõlmata
asjakohaste tehingute üksikasju, nagu 
vastavate tehingute tähtaeg ning tarne- ja 
arveldustingimused, tehingu maht, täitmise 
kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja 
asjaomase hulgiostja andmed, ning 
täpsustatud üksikasju kõikide 
lõpuleviimata elektrivarustuslepingute ja 
elektrienergia tuletisinstrumentide kohta.

Or. de

Selgitus

Säilitatavad andmed kujutavad endast tundlikku äriteavet, mida ei tuleks avaldada. Sellel 
põhjusel tuleb teha selget vahet, milliseid andmeid ainult säilitatakse ja millised andmed 
avaldatakse. Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse 
raamtingimusi, mitte asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste 
raames.

Muudatusettepanek 525
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet.
Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 
2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid 

välja jäetud
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finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

Or. de

Selgitus

Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, mitte 
asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste raames.

Muudatusettepanek 526
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 
2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid 
finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Säilitatavad andmed kujutavad endast tundlikku äriteavet, mida ei tuleks avaldada. Sellel 
põhjusel tuleb teha selget vahet, milliseid andmeid ainult säilitatakse ja millised andmed 
avaldatakse. Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse 
raamtingimusi, mitte asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste 
raames.

Muudatusettepanek 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 
2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid 
finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealune uus artikkel peaks pakkuma välja üldised eeskirjad aruandluse kohta. Selles ei
tohiks ette näha, et kõik andmed peavad olema kõigi asutuste käsutuses, kellel on võimalik 
otsustada nende avaldamise üle. Tundlikku äriteavet tuleb tegelikult esitada ainult juhul, kui 
monopolivastased ametid alustavad menetlust. Selgelt tuleks selgelt eristada aruandlust ning 
teabe saatmist ja avaldamist.

Muudatusettepanek 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 
2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid 
finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

3. Üldise läbipaistvuse meetmete 
parandamise eesmärgil võib reguleeriv 
asutus otsustada tarneettevõtjate poolt 
tema käsutusse antavad andmed osaliselt 
turuosalistele kättesaadavaks teha, kui ei 
avaldata konkreetsete turuosaliste või 
konkreetsete tehingutega seotud tundlikku 
äriteavet. Käesolevat lõiget ei kohaldata 
direktiivi 2004/39/EÜ rakendusalasse 
kuuluvaid finantsinstrumente käsitleva 
teabe suhtes.

Or. en
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Selgitus

Reguleeriva asutuse poolt kogutud teabe olemuse ja avaldamise eesmärgi osas peaks 
valitsema suurem selgus, et vältida teabe avalikustamisel riiklike reguleerivate asutuste 
poolset võimalikku oma äranägemise järgi toimuvat või isegi diskrimineerivat kohtlemist.

Muudatusettepanek 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Käesolevat lõiget ei kohaldata direktiivi 
2004/39/EÜ rakendusalasse kuuluvaid 
finantsinstrumente käsitleva teabe suhtes.

3. Reguleeriv asutus esitab uurimiste 
tulemused ja oma nõude turuosalistele, 
tagades samal ajal, et ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet.

Or. en

Selgitus

Lõiget 3 tuleb muuta selleks, et tagada otsuste tegemisel alati läbipaistvus, hoides samal ajal 
ärisaladust.

Muudatusettepanek 530
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta 
suuniseid, milles määratletakse tehingute 

välja jäetud
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aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

 Komisjoni siin pakutud pädevus võtta vastu suuniseid kontrolliga regulatiivmenetluse kaudu 
piirab tunduvalt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek 531
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta 
suuniseid, milles määratletakse tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need 
meetmed, 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

Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, mitte 
asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste raames.
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Muudatusettepanek 532
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta 
suuniseid, milles määratletakse tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need 
meetmed, 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

Säilitatavad andmed kujutavad endast tundlikku äriteavet, mida ei tuleks avaldada. Sellel 
põhjusel tuleb teha selget vahet, milliseid andmeid ainult säilitatakse ja millised andmed 
avaldatakse. Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse 
raamtingimusi, mitte asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste 
raames.

Muudatusettepanek 533
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta 
suuniseid, milles määratletakse tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need 

välja jäetud
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meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ei ole vaja anda volitusi suuniste vastuvõtmiseks, kuna ei ole selge, kuidas saaks need 
üksikasjad komiteemenetluse raames kindlaks määrata.

Muudatusettepanek 534
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta
suuniseid, milles määratletakse tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon muuta
suuniseid, milles määratleti tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Neid 
meetmeid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, muudetakse artikli 27b lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu 
parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
vajalikuks osutuvaid kohandusi.
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Muudatusettepanek 535
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12

Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja 
põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute 
puhul elektrienergia 
tuletisinstrumentidega kohaldatakse 
käesolevat artiklit ainult pärast seda, kui 
komisjon on vastu võtnud lõikes 4 
osutatud suunised.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, mitte 
asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste raames.

Muudatusettepanek 536
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja 
põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute 
puhul elektrienergia 
tuletisinstrumentidega kohaldatakse 
käesolevat artiklit ainult pärast seda, 
kui komisjon on vastu võtnud lõikes 4 
osutatud suunised.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Säilitatavad andmed kujutavad endast tundlikku äriteavet, mida ei tuleks avaldada. Sellel 
põhjusel tuleb teha selget vahet, milliseid andmeid ainult säilitatakse ja millised andmed 
avaldatakse. Artiklis 22f tuleks kirjeldada üksnes andmete säilitamise kohustuse 
raamtingimusi, mitte asjaomase teabe täpset sisu. Seda tuleks teha asjaomaste suuniste 
raames.

Muudatusettepanek 537
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja 
põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute 
puhul elektrienergia 
tuletisinstrumentidega kohaldatakse 
käesolevat artiklit ainult pärast seda, kui 
komisjon on vastu võtnud lõikes 4 
osutatud suunised.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna artikli 22f lõikes 2 kirjeldatakse piisavalt selgelt säilitatavaid andmeid, ei ole 
edaspidine täpsustamine suunistes nõutav.

Muudatusettepanek 538
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja 
põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute 

5. Tarneettevõtja ning hulgitarbijate ja 
põhivõrguettevõtjate vaheliste tehingute 
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puhul elektrienergia 
tuletisinstrumentidega kohaldatakse 
käesolevat artiklit ainult pärast seda, kui
komisjon on vastu võtnud lõikes 4
osutatud suunised.

puhul elektrienergia tuletisinstrumentidega 
kohaldatakse käesolevat artiklit ainult 
pärast seda, kui on vastu võetud lõikes 4 
osutatud suunised.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu 
parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
vajalikuks osutuvaid kohandusi.

Muudatusettepanek 539
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 22f a
1. Ilma et see piiraks artikli 22c lõike 3 
punkti b kohaldamist, võivad riiklikud 
reguleerivad asutused kehtestada artiklis 
22h sätestatud märkimisväärset 
turuvõimu omavatele võrgukasutajatele:
a) kohustused tagada läbipaistvus seoses 
eriteabe avaldamisega, nagu 
raamatupidamisandmed, tehnilised 
näitajad, müügilepinguid puudutavad 
konkreetsed andmed, teenuste osutamise 
ja neile juurdepääsu tingimused ning 
hinnad;
b) kui võrgukasutaja teeb oma 
lepinguosaliste vahel vahet samade 
tehingute osas, võib riiklik reguleeriv 
asutus kehtestada kohustuse tagada 
võrdne kohtlemine, eelkõige tühistada 
mõni diskrimineerivaks peetav oluline 
lepingupunkt, sealhulgas hinnad, 
maksetähtajad, diskrimineerivad müügi-
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ja ostutingimused ning tehnikad ning 
jätta välja mis tahes lepingupunkt, mis 
seab lepingu sõlmimise tingimuseks 
kohustuse võtmise, mis oma olemuse tõttu 
või tavalise lepingupraktika taustal ei ole 
osa lepingu objektist;
c) kui tõhusa konkurentsi puudumine 
tähendab seda, et võrgukasutaja võib 
hoida hindu liiga madalal või liiga kõrgel 
tasemel, võib riiklik reguleeriv asutus 
kehtestada ajutise hinnakontrolliga 
seotud kohustused, sealhulgas kohustus 
siduda hinnad kuludega ning 
kuluarvestust ja hinnakujundussüsteemi 
puudutavad kohustused. Kehtestades 
kohustuse rakendada kulupõhiseid 
hinnakujundusmehhanisme, põhineb 
hinnakontroll võrgukasutaja kuludel 
seoses tootmise ja investeeringutega, 
sealhulgas piisav tulu sellistest 
investeeringutest tavapärastes 
äritingimustes. 
2. Riiklikud reguleerivad asutused võivad 
keelata artikli 22h lõikes 1 nimetatud 
märkimisväärset turuvõimu omavatel 
võrgukasutajatel ja pärast artiklis 22h 
sätestatud korra järgimist:
a) liiga kõrgete hindade kehtestamise 
sidusettevõtjate konkurentidele või 
ettevõtjatele, kes moodustavad osa artiklis 
2 sätestatud vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast;
b) põhjendamatult madalate hindade 
määramise võrreldes tõhusate 
konkurentide kehtestatud hindadega;
c) teatavate tarbijate põhjendamatu 
eelistamise, või
d) põhjendamatu teenuste ühendamise.
3. Nähakse ette edasikaebemehhanism, 
mis ei tohi piirata edasikaebamise õigust 
ühenduse ja siseriikliku õiguse alusel. 
Kaebuse esitamine ei peata otsuse 
täitmist.”
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Or. en

Selgitus

Juhul kui riiklik reguleeriv asutus leiab, et elektrienergiaturul domineerivad üks või mitu 
võrgukasutajat, peaksid nad saama kehtestada meetmed, mis tagaksid, et turg tooks kasu 
lõppkasutajatele, muutudes samal ajal konkurentsivõimelisemaks. Samal ajal tuleks ette näha 
edasikaebemehhanism.

Muudatusettepanek 540
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 22f b
1. Tulemusliku konkurentsi edendamiseks 
elektri- ja gaasiturgudel, turgu valitseva 
seisundi ärakasutamise vältimiseks ning 
kasutajate huvide kaitsmiseks teostavad 
riiklikud reguleerivad asutused 
turuanalüüsi hulgimüüjate, lõpptarbijate 
ja abiteenuste turu kohta, et määrata 
kindlaks tulemusliku konkurentsi tase 
asjaomasel turul.
2. Kui konkurents ei ole mis tahes 
määratletud turul artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide täitmisel tulemuslik, 
analüüsivad riiklikud reguleerivad 
asutused, kas mõni võrgukasutaja on 
turgu valitseva seisundiga samaväärses 
seisundis, s.t seisundis, kus tema 
majanduslik tugevus annab talle võimu 
käituda märkimisväärsel määral oma 
konkurentidest, klientidest ja lõpuks ka 
tarbijatest sõltumatuna. Riiklikud 
reguleerivad asutused avaldavad oma 
analüüside järeldused oma ametlikel 
veebisaitidel. 
3. Olulist turujõudu omavate 
võrgukasutajate määratlemisel ja 



PE404.530v01-00 52/75 AM\714963ET.doc

ET

ühenduse õigust piiramata võtavad 
riiklikud reguleerivad asutused arvesse:
a) võrgukasutajate halduri kohalolu 
konkreetse turu geograafilises piirkonnas 
ja tihedalt seotud turgudel, kus seosed 
kahe turu vahel on niisugused, et 
turujõud ühel turul võib kanduda üle 
teisele, suurendades seega kõnealuse 
halduri turujõudu;
b) võrgukasutaja suurus ja tema turuosa;
c) võrgukasutaja ja tema poolt 
kontrollitavate äriühingute tegevuse ning 
võrgukasutajat kontrolliva äriühingu 
tegevuse ulatust, vertikaalset 
integreeritust ja määratletud turgude 
ainulaadseid tunnuseid seoste, toodete 
mitmekesistamise ning paketina 
pakutavate kaupade ja teenuste ulatuse 
osas;
d) turulepääsu tõkete olemasolu, kasvu ja 
laienemist;
e) tasakaalustava ostujõu puudumist või 
selle madalat taset;
f) võimaliku konkurentsi puudumist;
g) mastaabisäästu ja tegevust.
4. Hiljemalt kaks aastat pärast direktiivi 
…/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 
2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju] jõustumist ning iga 
kolme aasta tagant pärast eelmist 
läbivaatamist viivad riiklikud reguleerivad 
asutused asjaomastel turgudel läbi 
turuanalüüsi. Mis tahes süsteemihaldur 
võib turuanalüüsi nõuda varasemal ajal 
juhul, kui alates viimasest turuanalüüsist 
on konkurentsitingimused asjaomasel 
turul oluliselt muutunud ning lõikes 2 
osutatud järeldused avaldati enam kui 
aasta varem. Täiendava turuanalüüsi 
läbiviimisest keeldumist tuleb 
nõuetekohaselt põhjendada.

Or. en
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Selgitus

 Koondumise kõrget taset, vertikaalset integratsiooni ja pakkumiste keerukust arvesse võttes 
on Euroopa Liidu elektrisektor vastuvõtlik konkurentsiprobleemidele. Lisaks teevad sektori 
struktuurilised tunnusjooned – loomulik monopol ja asjaolu, et investeeringud saavad 
kõnealuseid tunnusjooni muuta üksnes kümneaastase ajavahemiku jooksul, vajalikuks 
võimaldada reguleerivatel asutustel kiiresti menetlusse astuda. Paralleelselt 
telekommunikatsiooni sektoriga peaksid reguleerivad asutused olema võimelised turgu 
analüüsima ja määrama kindlaks, kas võrgukasutaja on turgu valitsevas seisundis või mitte.

Muudatusettepanek 541
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 26 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) Artiklile 26 lisatakse järgmine lõige:

"2 a. Liikmesriigid võivad vabastada 
tööstusalad peatükkide III, IV, V, VI ja 
VII sätetest. Kolmandate isikute 
juurdepääsu põhimõtet niisugused 
erandid ei mõjuta. Lisaks ei või erandid 
segada avalike jaotusvõrkude ülesannet.”

Or. xm

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 26 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Tööstusaladele peaksid olema ettenähtud erireeglid, kuna see puudutab peamiselt 
tööstustarbijaid kõnealuses sektoris.

Muudatusettepanek 542
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 26 lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Artiklile 26 lisatakse järgmine 
lõige:
"2 a. Liikmesriigid võivad vabastada 
tööstusalad peatükkide III, IV, V, VI ja 
VII sätetest. Kolmandate isikute 
juurdepääsu põhimõtet niisugused 
erandid ei mõjuta. Lisaks ei või erandid 
segada avalike jaotusvõrkude ülesannet.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 26 lisatakse uus lõige 2 a)

Selgitus

Tänapäeval ei pea tööstusalade energiavõrkude haldurid järgima mitmeid kohustusi võrgu 
juhtimise osas kõikides liikmesriikides. ELi õigusaktid peaksid õiguskindluse tagamiseks 
formaalselt võimaldama liikmesriikidel teha tööstusaladele erandeid. Tööstuslike võrkude 
erinev kohtlemine on oluline, kuna see tagab proportsionaalsed jõupingutused 
liberaliseerimise eesmärke seejuures ohustamata. See ei ohusta lõpptarbijate õigusi 
tööstusaladel. Tavaliselt on niisuguseid sõltumatuid lõpptarbijaid vähe, kelle tarnijateks on 
tööstusalad.

Muudatusettepanek 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 28 lõike 1 punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Artikli 28 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
“h a) mehhanism, millega liikmesriigid 
kaasavad kõik keskkonnakulud, mitte 
üksnes kliimamuutusega seotud kulud, 
energia hindadesse ja nende mõju kütuse 
valikule.”

Or. en
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(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 28 lõikele 2 lisatakse uus punkt)

Selgitus

Kui hind ei hõlma elektri tootmisega seotud keskkonnakulusid, jääb turg moonutatuks. Nagu 
saastekvootidega kauplemise süsteemi abil püütakse kaasata süsinikdioksiidi heitmete kulu 
kvootide enampakkumise teel, tuleb kaasata paralleelne algatus muude keskkonnakulude 
inkorporeerimiseks energia hinda. Komisjon peaks hakkama teostama järelevalvet niisuguste 
turumoonutuste üle.

Muudatusettepanek 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 28 lõike 3 kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Artikli 28 lõike 3 kolmas lõik 
asendatakse järgnevaga:
„Ajaks, milleks on [ülevõtmise kuupäev 
pluss viis aastat] vaatab komisjon läbi 
sätted, mis reguleerivad põhisvõrkude 
eraldamist ning nende mõju 
elektrienergia siseturu toimimisele. 
Komisjon uurib eelkõige, kui suures 
ulatuses on artikli 8 punkti c tulemusliku 
ja tõhusa eraldamise võimalus osutunud 
edukaks õiglase ja tulemusliku 
konkurentsi tagamisel elektrienergia 
siseturul. Komisjon esitab kõnealuse 
läbivaatamise järeldused lõikes 1 osutatud 
aruande kontekstis. Aruandes kaalutakse 
eelkõige vajadust, kas komisjon peaks 
esitama mis tahes ettepanekuid käesoleva 
direktiivi muutmiseks ning seda, kas
artikkel 8 tuleks teha kohustuslikuks 
kõikidele liikmesriikidele, et tagada 
õiglane ja tulemuslik konkurents 
elektrienergia siseturul. Järeldustele selle 
kohta, kas muudatus on vajalik või mitte, 
lisatakse üksikasjalikud põhjendused. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
õigusakti ettepanek.”
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Or. en

(Asendatakse direktiivi 2003/54/EÜ artikli 28 lõike 3 kolmas lõik)

Selgitus

Käesolevas muudatuses palutakse komisjonil teostada eraldamist käsitlevate sätete ning 
eelkõige tulemusliku ja tõhusa eraldamise edusammude läbivaatamise põhjalik menetlus. 
Komisjonil palutakse esitada aruanne läbivaatamise kohta ning vajaduse korral ettepanekud 
direktiivi vajalikuks muutmiseks juhul, kui tulemuslik ja tõhus eraldamine osutub 
ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 545
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkti a sissejuhatav osa ning esimene ja teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) A lisa punkti a esimest ja teist 
taanet muudetakse järgmiselt:
“a) õigus sõlmida elektriteenuse 
osutajaga ja kui see on asjakohane, lisaks 
jaotusvõrguettevõtjaga leping, milles 
tuuakse vastavalt tähtsusele konkreetse 
lepingu seisukohast välja:
– ettevõtja nimi ja aadress,
– osutatavad teenused, pakutavad 
kaubandusliku ja tehnilise kvaliteedi 
tasemed ja teenuse osutamise alguse
aeg,”

Or. de

Selgitus

Teise taande kohta: turul, kus valitseb konkurents, on tarnekvaliteet põhiline õigus. Siiski 
peaks juba selge olema, et “kvaliteedi” puhul on mõeldud nii kaubanduslikke kui ka tehnilisi 
standardeid (selliste standardite piisav tase tuleb määratleda hiljem). “Ühenduse esmakordne 
sisseseadmine” on tegelikult tähtsusetu teema, mis tähistab aega, mil uus asukoht 
ühendatakse esmakordselt jaotusvõrku.
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Muudatusettepanek 546
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkti a sissejuhatav osa ning esimene ja teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) A lisa punkti a esimene ja teine 
taane asendatakse järgmisega:
a) õigus sõlmida elektritarnijaga ning 
lisaks vajaduse korral 
jaotusvõrguettevõtjaga leping, milles 
tuuakse vajadusel lepingu mõlema tüübi 
puhul välja: 
- äriühingu nimi ja aadress,
- osutatavad teenused, pakutavate 
teenuste kaubandusliku ja tehnilise 
kvaliteedi tase ja teenuse aktiveerimise 
aeg,

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on selgitada ja määratleda mõned terminid, mis on 
praktikas osutunud ebaselgeks. “Teenuse kvaliteet” peaks enesest selgitama, et kvaliteet 
peaks viitama nii kaubandus- kui ka tehnilistele standarditele, mis määratletakse hiljem kõige 
asjakohasemal tasandil. “Esmakordne sisseseadmine” viitab tegelikult väga marginaalsele 
punktile – see on hetk, mil äsja ehitatud rajatis ühendatakse esimest korda jaotusvõrku.

Muudatusettepanek 547
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkti a teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) A lisa punkti a teine taane 
asendatakse järgmisega:
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„- osutatavad teenused, pakutavate 
teenuste kaubandusliku ja tehnilise 
kvaliteedi tase ja teenuse aktiveerimise 
aeg,”

Or. en

(Muudab direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punkti a teise taande sõnastust)

Selgitus

“Teenuse kvaliteedi taset” tuleks täpsustada, et see puudutaks nii kaubandus- kui ka tehnilisi 
standardeid. “Esmakordse sisseseadmise aeg” on normina liiga kitsalt määratletud ning seda 
tuleks laiendada kõikidele ühendamise juhtudele.

Muudatusettepanek 548
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 d) A lisa punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) läbipaistva sõltumatu ühistel 
kriteeriumidel põhineva teabe saamine 
elektriteenustele juurdepääsu ja 
kasutamise suhtes kohaldatavate 
hindade, tariifide ja üldtingimuste kohta 
riigi ja ühenduse tasandil;”

Or. en

(Muudab direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punkti c sõnastust)

Muudatusettepanek 549
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 e) A lisa punkt d asendatakse 
järgmisega: 
„d) tasumisviiside lai valik, et mitte 
diskrimineerida kaitsetumaid tarbijaid, 
mis sisaldab ettemakstud arvestite ja 
võimaluse korral tasuta 
tariifikalkulaatorite kasutamist. Iga 
muudatus tingimustes peab kajastama 
erinevatest maksesüsteemidest tarnijale 
tulenevaid kulusid ega tohi olla 
ebaproportsionaalne. Üldtingimused 
peavad olema õiglased ja läbipaistvad.
Need peavad olema selged ja 
arusaadavad. Tarbijaid tuleb kaitsta 
ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside 
eest, sealhulgas elektriettevõtja 
kehtestatud lepinguväliste tõkete eest;”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis d, kuid lisatud on uusi osi)

Muudatusettepanek 550
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 e) A lisa punkt d asendatakse 
järgmisega:
„d) tasumisviiside lai valik, mis ei 
diskrimineeri kaitsetumaid tarbijaid.
Üldtingimused peavad olema õiglased ja 
läbipaistvad. Need peavad olema selged 
ja arusaadavad. Tarbijaid tuleb kaitsta 
ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside 
eest, sealhulgas elektriettevõtja 
kehtestatud lepinguväliste tõkete eest;”
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Or. en

(Muudab direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punkti d sõnastust)

Selgitus

Kaitsetumaid tarbijaid tuleb eelkõige kaitsta tasumisviiside eest, mis seavad nad 
ebaõiglasesse ebasoodsasse olukorda.

Muudatusettepanek 551
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale
varustamislitsentsiga ettevõtjale
konkreetse kokkuleppe alusel tasuta 
juurdepääs oma mõõteandmetele.
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele
ettevõtjale andma. Liikmesriigid 
määravad kindlaks andmete vormingu 
ning korra, mille alusel tarnijad ja 
tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle 
teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

h) võimalus tarnijat raskusteta vahetada. 
Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks 
juurdepääs andmetele, mis on vajalikud 
tulemusliku tarbijate ülemineku 
võimaldamiseks, ning võimalus anda igale 
varustamislitsentsiga ettevõtjale juurdepääs
oma andmetele. Eraldi tasu kõnealuse 
teenuse eest ei võeta. Andmehalduse eest 
vastutav isik rahuldab mis tahes mõistliku 
taotluse anda andmed otse tarbija poolt 
volitatud ettevõtjale. Liikmesriigid 
tagavad, et oleks olemas tulemuslik 
tarbijate ülemineku võimaldamiseks 
vajalike andmete kokkulepitud 
spetsifikatsioon, määratletud tarbijate 
ülemineku protsess, ning kõnealuste 
andmete esitamise tarbijale taotluse 
korral. Tarnija esitab vähemalt täpsed 
igakuised tarbimisandmed, mis saadakse 
arukate arvestite abil. Liikmesriigid
tagavad, et arukad arvestid võetaks 
lõplikult kasutusele võimalikult kiiresti, 
kuid hiljemalt 2020. aastaks. Seeläbi 
saadud andmed tuleks tarbijatele teha 
kättesaadavaks taotluse alusel, 
otstarbekas vormingus ning tasu eest, mis 
peegeldab osutatud teenust.
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Or. en

Muudatusettepanek 552
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale
varustamislitsentsiga ettevõtjale
konkreetse kokkuleppe alusel tasuta 
juurdepääs oma mõõteandmetele.
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad 
kindlaks andmete vormingu ning korra, 
mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete 
juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi
tarbijalt lisatasu võtta;

h) võimalus tarnijat raskusteta vahetada. 
Kui vahetusprotsess nõuab teavet tarne 
koha, mõõteandmete või tavapärase 
tarbimise profiili kohta, tagavad 
liikmesriigid, et see oleks tasuta 
kättesaadav igale ettevõtjale, kellel on 
niisugusele teabele juurdepääsuks luba. 
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma.

Liikmesriigid tagavad kokkulepitud
andmete vormingu ning korra olemasolu, 
mille alusel tarnijad ja vajaduse korral
tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle 
konkreetse teenuse eest ei võeta tarbijalt 
konkreetset lisatasu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek keskendub selle tagamisele, et kõik vahetusprotsessiks vajalikud andmed 
oleksid otseselt kättesaadavad uuele tarnijale, mitte niivõrd süsteemide nõudmisele, mis 
annaksid tarbijale niisugused andmed. Konkurentsivõimelisel turul voolavad mis tahes 
lisakulud lõppkokkuvõttes tarbijate arvetesse. Teksti muudatus teenib eesmärgi selgitamise 
huve.
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Muudatusettepanek 553
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale 
varustamislitsentsiga ettevõtjale
konkreetse kokkuleppe alusel tasuta
juurdepääs oma mõõteandmetele.
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad 
kindlaks andmete vormingu ning korra, 
mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete
juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi 
tarbijalt lisatasu võtta;

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale tarnijale 
konkreetse kokkuleppe alusel 
tehingutasuta juurdepääs oma 
mõõteandmetele. Andmehalduse eest 
vastutav isik on kohustatud vastama 
kõikidele sellekohastele põhjendatud 
andmepäringutele. Liikmesriigid 
määravad kindlaks andmete vormingu ning 
korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad 
andmetele juurde pääsevad. Reguleerivad 
asutused tunnustavad selle teenuse tõttu 
tekkinud kulusid;

Or. de

Selgitus

Iga andmepäring peaks olema põhjendatud. Lisaks tuleb tagada, et seeläbi tekkivaid suuri IT-
ja arveldussüsteemide kulusid tunnustatakse.

Muudatusettepanek 554
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale
varustamislitsentsiga ettevõtjale
konkreetse kokkuleppe alusel tasuta 
juurdepääs oma mõõteandmetele.
Andmehalduse eest vastutav isik on 

h) võimalus tarnijat raskusteta vahetada. 
Kui vahetusprotsess nõuab teavet tarne 
koha, mõõteandmete või tavapärase 
tarbimise profiili kohta, tagavad 
liikmesriigid, et see oleks tasuta 
kättesaadav igale ettevõtjale, kellel on 
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kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad 
kindlaks andmete vormingu ning korra, 
mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete 
juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi
tarbijalt lisatasu võtta;

niisugusele teabele juurdepääsuks luba. 
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid tagavad 
kokkulepitud andmete vormingu ning 
korra olemasolu, mille alusel tarnijad ja 
vajaduse korral tarbijad andmete juurde 
pääsevad; Selle konkreetse teenuse eest ei 
võeta tarbijalt konkreetset lisatasu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek keskendub selle tagamisele, et kõik vahetusprotsessiks vajalikud andmed 
oleksid uuele tarnijale otseselt kättesaadavad. Tarnijad ei pea tingimata olema litsentsitud 
ning kuna tavaliselt vajab mõõteandmeid uus tarnija, võivad vahetussüsteemid nõuda, et 
andmed edastataks pigem nõuetekohaselt volitatud kolmandast osapoolest mõõteettevõtetele 
kui tarnijale. Konkurentsivõimelisel turul voolavad mis tahes lisakulud lõppkokkuvõttes 
tarbijate arvetesse.

Muudatusettepanek 555
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale
varustamislitsentsiga ettevõtjale
konkreetse kokkuleppe alusel tasuta 
juurdepääs oma mõõteandmetele. 
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad 
kindlaks andmete vormingu ning korra, 
mille alusel tarnijad ja tarbijad andmete 
juurde pääsevad; Selle teenuse eest ei tohi 
tarbijalt lisatasu võtta;

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale volitatud 
tarneettevõtjale konkreetse kokkuleppe 
alusel tasuta juurdepääs oma 
mõõteandmetele. Andmehalduse eest 
vastutav isik on kohustatud need andmed 
kõnealusele ettevõtjale andma. 
Liikmesriigid määravad kindlaks andmete 
vormingu ning korra, mille alusel tarnijad 
ja tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle 
teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

Or. en
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Selgitus

Mõnes riigis, nt Austrias, ei vaja tarnijad oma tegevuseks litsentsi.

Muudatusettepanek 556
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest.
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Igakuine arvete esitamine on võimalik ainult pärast piisavat üleminekuaega. Kuna 
elektroonilised ja kaugloetavad arvestid ei ole veel igal pool kasutusele võetud, suurenevad 
arvelduskulud igakuise arvete esitamisega kaksteist korda. See tooks kaasa kulude tunduva 
suurenemise lõpptarbija jaoks ja takistaks niigi madala kasumimääraga tegutsevate uute 
pakkujate turule tulekut.

Muudatusettepanek 557
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest.
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Seni kui elektroonilisi ja kaugloetavaid arvesteid ei ole veel igal pool kasutusele võetud, 
suurendab igakuine arvete esitamine arvelduskulusid kaksteist korda. See tooks kaasa kulude 
tunduva suurenemise lõpptarbija jaoks ja takistaks niigi madala kasumimääraga tegutsevate 
uute pakkujate turule tulekut. Igakuine arvete esitamine on seetõttu võimalik ainult pärast 
piisavat üleminekuaega.

Muudatusettepanek 558
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. 
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

i) nõuetekohane teavitamine tegelikust 
elektritarbimisest ja kuludest, mis toimub 
piisava sagedusega, et võimaldada tarbijal 
oma elektritarbimist reguleerida.
Nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta selliste 
meetmete kulutõhusust. Selle teenuse eest 
ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

Or. en

Selgitus

Lisas esitatud tekst peaks jääma vastavusse energiatõhususe ja energiateenuste direktiiviga 
2006/32/EÜ. Komisjoni ettepanek tähendaks ebakohaseid kulusid.

Muudatusettepanek 559
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. 

i) korrapärane nõuetekohane teavitamine 
oma tegelikust gaasi-/ elektritarbimisest ja 
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Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

hindadest. Selle konkreetse teenuse eest ei 
võeta tarbijalt konkreetset lisatasu;

Or. en

Muudatusettepanek 560
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. 
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

i) nõuetekohane teavitamine tegelikust 
elektritarbimisest ja kuludest, mis toimub 
piisava sagedusega, et võimaldada tarbijal 
oma elektritarbimist reguleerida.
Nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta selliste 
meetmete kulutõhusust. Selle teenuse eest 
ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

Or. en

Selgitus

Soovitus lisada järgmine lause: „Teave peab olema esitatud piisavalt varakult, et võtta 
arvesse tarbija mõõteseadmete võimalusi ja asjaomast elektritoodet.”

Muudatusettepanek 561
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest.
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

i) korrapärane nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja hindadest. 
Reguleerivad asutused tunnustavad selle 
teenuse tõttu tekkinud kulusid;
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Or. de

Selgitus

Tarbijaid tuleb korrapäraselt teavitada tarbimisest ja hinnast, kuid puudub vajadus määrata 
teabe andmiseks konkreetne ajaline raamistik. Võimalikuks üleminekuks nn arukale 
mõõtmisele on vaja sobivaid raamtingimusi; näiteks tuleb tagada asjakohane teostusaeg ning 
see, et tekkivaid kulusid tunnustatakse võrgukuludena ja võetakse võrgutariifides arvesse.

Muudatusettepanek 562
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. 
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

i) teavitamine oma tegelikust 
elektritarbimisest ja kuludest, mis toimub 
piisava sagedusega, et võimaldada tarbijal 
oma tarbimist reguleerida. Selle 
konkreetse teenuse eest ei võeta tarbijalt 
konkreetset lisatasu;

Or. en

Selgitus

Pakutud nõue tarbijate igakuise teavitamise kohta on tarbetult normatiivne ning tõenäoliselt 
ebaproportsionaalne, arvestades mõõtmise suuri kulusid.

Lisaks reguleerib kõnealust valdkonda juba energiateenuste direktiivi artikkel 13. 
Konkurentsivõimelisel turul voolavad mis tahes lisakulud lõppkokkuvõttes tarbijate arvetesse. 
Teksti muudatus teenib eesmärgi selgitamise huve.

Muudatusettepanek 563
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest. 
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

i) teavitamine oma tegelikust 
elektritarbimisest ja kuludest, mis toimub 
piisava sagedusega, et võimaldada tarbijal 
oma tarbimist reguleerida. Selle 
konkreetse teenuse eest ei võeta tarbijalt 
konkreetset lisatasu; 

Or. en

Selgitus

Pakutud nõue tarbijate igakuise teavitamise kohta on tarbetult normatiivne ning tõenäoliselt 
ebaproportsionaalne, arvestades mõõtmise suuri kulusid. Lisaks reguleerib kõnealust 
valdkonda juba energiateenuste direktiivi artikkel 13. Sõnastus peaks seega olema lähedases 
vastavuses energiateenuste direktiiviga, et vältida nõuete kattumist/vastuolusid kõnealuses 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 564
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning lõpetada lepingulised suhted 
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu 
jooksul alates selle eelmise tarnija 
viimasest tarnest.

j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta 
jooksul, mille protsess ei kesta kauem kui 
üks kuu alates kõikide rekvisiitide 
esitamise ning tarbija ja uue tarnija 
vahelise lepingu jõustumise hetkest kuni 
tegeliku vahetuse kuupäevani.

Or. en

Selgitus

Vahetusprotsess ei tohi tarbijatele põhjustada ebaproportsionaalset jõupingutust ega ajakulu. 
Seega on oluline kehtestada vahetusprotsessile tähtaeg. 

Kõnealune protsess peaks olema lihtne ja kiire ning ükski asjaomane osaline ei tohiks seda 
pikale venitada. Vahetusprotsessi aeg peab võtma arvesse tehnilisi nõudeid, kuid ei tohi 
muutuda takistuseks, mis hoiaks tarbijaid tarnijate vahetamisest ja külmutaks turuosad turgu 
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valitsevate tarnijate kasuks.

Muudatusettepanek 565
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning lõpetada lepingulised suhted 
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul 
alates selle eelmise tarnija viimasest 
tarnest.

j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta 
jooksul, mille protsess ei kesta kauem kui 
üks kuu alates kõikide rekvisiitide 
esitamise ning tarbija ja uue tarnija 
vahelise lepingu jõustumise hetkest kuni 
tegeliku vahetuse kuupäevani.
Lepingulised suhted eelmise tarnijaga 
lõpetatakse hiljemalt ühe kuu jooksul 
alates selle eelmise tarnija viimasest 
tarnest.

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõimelise ja tõhusa energiaturu üks kõige olulisem näitaja on vahetusprotsessi 
lihtsus tarbija jaoks. Seetõttu on oluline kehtestada vahetusprotsessile kindel tähtaeg.

Muudatusettepanek 566
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning lõpetada lepingulised suhted 
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu 
jooksul alates selle eelmise tarnija 

j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta 
jooksul, piiramata kehtivate 
tarnelepingute ja eraõiguslike 
võrgukorralduste (mittestandardsete 
võrkude puhul) kohaldamist. 
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viimasest tarnest. Liikmesriigid peaksid tagama parimate 
tavade suuniste kehtestamise mõistlikuks 
ajaks ülemineku ja lõpliku arve 
väljastamise vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Jan Březina

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning lõpetada lepingulised suhted 
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu
jooksul alates selle eelmise tarnija 
viimasest tarnest.

j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta 
jooksul ning tarbijal on õigus saada 
lõpparve hiljemalt kolme kuu jooksul 
alates selle eelmise tarnija viimasest 
tarnest.

Or. en

Selgitus

Lisas esitatud tekst peaks jääma vastavusse energiatõhususe ja energiateenuste direktiiviga 
2006/32/EÜ. Komisjoni ettepanek tähendaks ebakohaseid kulusid.

Muudatusettepanek 568
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning lõpetada lepingulised suhted
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul 
alates selle eelmise tarnija viimasest 

j) võimalus vahetada tarbijat kogu aasta 
jooksul ning loobuda lepingulistest 
suhetest eelmise tarnijaga hiljemalt kahe 
kuu jooksul alates selle eelmise tarnija 
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tarnest. viimasest tarnest.

Or. en

Selgitus

Nõuet tuleks leevendada, et tunnistada vanade tarnijate sõltuvust arvesti lõppnäidu lugemisel 
jaotusettevõttest/uuest tarnijast ja tööstuse protsessidest.

Muudatusettepanek 569
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15 
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"j a) lepinguliste suhete lõpetamine 
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu 
jooksul alates selle eelmise tarnija 
viimasest tarnest.”

Or. en

Selgitus

Vahetusprotsess ei tohi tarbijatele põhjustada ebaproportsionaalset jõupingutust ega ajakulu. 
Seega on oluline kehtestada vahetusprotsessile tähtaeg. 

Kõnealune protsess peaks olema lihtne ja kiire ning ükski asjaomane osaline ei tohiks seda 
pikale venitada. Vahetusprotsessi aeg peab võtma arvesse tehnilisi nõudeid, kuid ei tohi 
muutuda takistuseks, mis hoiaks tarbijaid tarnijate vahetamisest ja külmutaks turuosad turgu 
valitsevate tarnijate kasuks.

Muudatusettepanek 570
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt j a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) juurdepääs erapooletule 
nõustamisteenistusele, kus antakse iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi tasuta teavet 
energiatõhususe meetmete ning nende 
vajadusi kõige asjakohasemalt 
rahuldavate tarnijate ja maksevõimaluste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõike 1 kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina käesoleva lõike esimesest ja 
teisest lõigust kohaldatakse uue artikli 7 a 
sätteid alates käesoleva direktiivi 
jõustumise päevast. 

Or. en

Selgitus

Erandina käesoleva lõike esimesest ja teisest lõigust kohaldatakse uue artikli 7 a sätteid 
alates käesoleva direktiivi jõustumise päevast. 

Muudatusettepanek 572
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tunnistavad kehtetuks 
mis tahes õigusnormid, mis takistavad mis 
tahes maagaasiettevõtjal, reguleerival või 
muul asutusel täita oma ülesandeid, 
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volitusi või kohustusi, mis tulenevad 
käesolevast direktiivist.

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused ei pruugi siseriikliku õiguse tõttu olla võimelised täitma oma 
õiguspäraseid volitusi või ülesandeid, mis tulenevad käesolevast direktiivist. Kunstlikult vähe 
reguleeritud tariifid, mis on tavapäraselt sätestatud siseriiklikus õiguses, võivad riiklikul 
reguleerival asutusel takistada ristsubsiidiumide vältimist ning siseriiklik õigus võib takistada 
teatud meetmeid (nt gaasi mahtude enampakkumine) teatud liikmesriikides. Rakendamine 
teeb vajalikuks ka niisuguste tulemusliku konkurentsi takistuste kõrvaldamise. 

Muudatusettepanek 573
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui avalik-õiguslikule kontrollile 
alluv üksus on otseselt või kaudselt seotud 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja osade 
omandamisega, teavitatakse komisjoni 
niisuguse tehingu korraldamise hinnast. 
Niisugune teavitamine hõlmab alusvara 
väärtuse tõendamist rahvusvahelise 
audiitoräriühingu poolt. Komisjon 
kasutab niisugust teavet üksnes kontrolli 
teostamiseks riigiabi üle.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada tõeliselt võrde mänguruum riigi- ja eraomanduses olevate äriühingute 
vahel. 
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Muudatusettepanek 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon annab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru käesoleva 
direktiivi formaalsest ja praktilisest 
rakendamisest igas liikmesriigis.”

Or. en

Selgitus

See peaks kindlustama direktiivis sätestatud korralduste tulemusliku rakendamise.

Muudatusettepanek 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Avalike konsultatsioonide ja 
arutelude alusel pädevate asutustega ja 
pärast energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostööameti arvamuse saamist 
ning kuus aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist annab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru 
sellest, kas tuleks jääda käesoleva 
direktiivi juurde või oleks seda vaja 
muuta. Direktiivi 2003/54/EÜ artiklites 8a 
kuni 8d, 10 ja 10b kehtestatud 
elektriettevõtete ümberkorraldamise 
erinevaid versioone kontrollitakse 
eelkõige selle osas, milline on nende 
tegelik mõju võrgule juurdepääsule ning 
vajalikele investeeringutele.
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Or. en

Selgitus

See peaks kindlustama direktiivis sätestatud korralduste tulemusliku rakendamise.


