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Muudatusettepanek 275
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2 a. Tundlik äriteave määratakse 
kindlaks objektiivsete ja läbipaistvate 
kriteeriumide kasutamisega.”

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus gaasi siseturul on kasulik, kui see ühtib eesmärgiga toetada toimivat turgu. Kõik 
täiendavad andmete jagamisele esitatavad nõuded peaksid austama tundlikku äriteavet ning 
ei tohiks olla vastuolus konkurentsiõigusega.

Muudatusettepanek 276
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Iga jaotusvõrgu haldur vastutab selle 
eest, et tagatakse süsteemi pikaajaline 
võime rahuldada mõistlikku nõudlust 
gaasi jaotamise järele, et tema piirkonnas 
kasutataks, hooldataks ja arendataks 
majandustingimustele vastavalt 
turvalist, töökindlat ja tõhusat 
jaotusvõrku, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset ja 
energiatõhususe edendamist.”
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Or. en

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjatel peaksid olema samad kohustused nagu põhivõrguettevõtjatel, et täita 
eespool sätestatud kriteeriume.

Muudatusettepanek 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Iga jaotusvõrgu haldur vastutab selle 
eest, et tagatakse süsteemi pikaajaline 
võime rahuldada mõistlikku nõudlust 
gaasi jaotamise järele, et tema piirkonnas 
kasutataks, hooldataks ja arendataks 
majandustingimustele vastavalt 
turvalist, töökindlat ja tõhusat 
jaotusvõrku, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset ja 
energiatõhususe edendamist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 12 olemasoleva lõike 1 muutmine)

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjatel peaksid olema samad kohustused nagu põhivõrguettevõtjatel, et täita 
eespool sätestatud kriteeriume.
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Muudatusettepanek 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 12 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artiklile 12 lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Võetakse asjakohased meetmed 
tagamaks, et jaotusvõrguettevõtjate 
personalil ega juhatusel ei oleks isiklikke 
huve energiatarbimise suurendamiseks.”

Or. en

(Uue lõike lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 12 lõike 5 järele)

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjate töötajad peaksid huvituma energiatõhususest ning neid ei tohiks 
premeerida energiatarbimise taseme suurenemise eest nende jaotuspiirkonnas.

Muudatusettepanek 279
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lõikes 2 asendatakse teine lõik 
järgmisega:
„Liikmesriigid võivad otsustada, et 
lõikeid 1–3 ei kohaldata integreeritud 
maagaasiettevõtjatele, kes teenindavad 
vähem kui 100 000 võrku ühendatud 
tarbijat.”

Or. en

(Muudab direktiivi 2003/55/EÜ artikli 13 lõike 2 teise lõigu sõnastust)
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Selgitus

Minimaalne osaluskünnis on olnud kohaldatav kogu klausli suhtes ja nii peaks see ka 
edaspidi jääma. Sõnastus peaks selle uute lõigete selgesõnalise lisamisega selgeks tegema. 

Muudatusettepanek 280
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused vastutavad jaotusvõrguettevõtjate omandisuhete eraldamist 
käsitlevate sätete jälgimise eest, et tagada jaotusvõrguettevõtjate sõltumatus.

Muudatusettepanek 281
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama, et ta ei 

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

kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad teabevahetuse alases 
tegevuses tekitada segadust seoses 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
tarneharu eraldiseisvusega.

Or. de

Selgitus

Kulude-tulude suhet silmas pidades näib üleliigne nõuda võrgu ja gaasi jaotamise jaoks 
eraldi kaubamärkide loomist.

Muudatusettepanek 282
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suunised, 
tagamaks et jaotusvõrguettevõtja järgib 
täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli 
lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja 
täielikku sõltumatust, diskrimineerivast 
käitumisest hoidumist ning seda, et 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi 
tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada 
oma vertikaalset integreeritust. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Omandisuhete eraldamist käsitlevaid sätteid kui energiaturgude liberaliseerimise keskseid 
sätteid ei saa muuta suuniste kaudu. Seda rõhutab ka asjaolu, et komisjoni pädevus selliseid 
suuniseid vastu võtta annaks komisjonile õiguse sekkuda äriühinguõigusesse.
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Muudatusettepanek 283
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suunised, 
tagamaks et jaotusvõrguettevõtja järgib 
täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli 
lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja 
täielikku sõltumatust, diskrimineerivast 
käitumisest hoidumist ning seda, et 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi 
tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada 
oma vertikaalset integreeritust. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu 
võtavad suunised vastu nõuetekohase menetluse raames. Volituste üleandmine komisjonile 
peab piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek 284
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suunised, 
tagamaks et jaotusvõrguettevõtja järgib 
täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli 

välja jäetud
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lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja 
täielikku sõltumatust, diskrimineerivast 
käitumisest hoidumist ning seda, et 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi 
tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada 
oma vertikaalset integreeritust. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kavandatav komiteemenetlus püüab piirata Euroopa Parlamendi mõju, kõrvaldades nõnda
olulised küsimused energia siseturu kohta demokraatliku õigusloomega seotud menetluse 
reguleerimisalast. Arvestades, et komiteemenetlusel võib olla palju erinevaid tagajärgi ja et 
sellised olulised sätted mõjutavad nende eraldamiseeskirjade sisu, mis on kohaldatavad 
põhivõrguettevõtjate suhtes, tuleks see põhimõtteliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 285
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suunised, 
tagamaks et jaotusvõrguettevõtja järgib 
täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli 
lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja 
täielikku sõltumatust, diskrimineerivast 
käitumisest hoidumist ning seda, et 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi 
tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada 
oma vertikaalset integreeritust. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Komisjonile nii ulatuslike volituste andmine anda välja jaotusvõrguettevõtjaid puudutavaid 
suuniseid kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamise abil, oleks ebademokraatlik ja tuleks 
seepärast tagasi lükata.

Muudatusettepanek 286
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Lisatakse järgmine lõige 4 a:

„4 a. Liikmesriikidel on õigus otsustada, 
kas kohaldada lõikeid 1–4 integreeritud 
maagaasiettevõtjate suhtes, kes 
teenindavad vähem kui 100 000 võrku 
ühendatud tarbijat või isoleeritud võrke.”

Or. de

Selgitus

Varem kohaldati vähese tähtsuse reeglit kogu artikli suhtes ja see oli seetõttu paigutatud 
viimasesse lõiku.

Muudatusettepanek 287
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Lisatakse järgmine lõige 4 a:

„4 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata integreeritud 
maagaasiettevõtjate suhtes, kes 



AM\715225ET.doc 11/101 PE404.544v01-00
Freelance-tõlge

ET

teenindavad vähem kui 100 000 võrku 
ühendatud tarbijat või isoleeritud võrke.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel võiks olla õigus oma äranägemise järgi käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamisest väiksemad jaotusvõrgud välja arvata.

Muudatusettepanek 288
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei takista ühendatud 
põhivõrgu, maagaasi veeldusjaama, 
gaasihoidla ja jaotusvõrgu halduri 
toimimist, tingimusel et ta järgib iga oma 
tegevuse puhul artikli 7, artikli 9a ja artikli 
13 lõike 1 kohaldatavaid sätteid.

Käesolev direktiiv kui kõige tõhusam 
lahendus kolmandate isikute juurdepääsu 
tagamiseks edendab ühendatud põhivõrgu, 
maagaasi veeldusjaama, gaasihoidla ja 
jaotusvõrgu halduri toimimist, tingimusel 
et ta järgib iga oma tegevuse puhul artikli 
7, artikli 9a ja artikli 13 lõike 1 
kohaldatavaid sätteid. Igas liikmesriigis 
rakendatakse ühendatud põhivõrgu, 
maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlatevõrgu haldurit.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei takista ühendatud Käesolev direktiiv ei takista ühendatud 
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põhivõrgu, maagaasi veeldusjaama, 
gaasihoidla ja jaotusvõrgu halduri 
toimimist, tingimusel et ta järgib iga oma 
tegevuse puhul artikli 7, artikli 9a ja 
artikli 13 lõike 1 kohaldatavaid sätteid.

põhivõrgu, maagaasi veeldusjaama, 
gaasihoidla ja jaotusvõrgu halduri 
toimimist, tingimusel et ta järgib iga oma 
tegevuse puhul artikli 7, artikli 9a, 9b ja 
artikli 13 lõike 1 kohaldatavaid sätteid.

Or. en

Selgitus

Artikli 15 muudatuses võetakse arvesse, et põhivõrguettevõtjate omandisuhete eraldamise 
nõuded sätestatakse nüüd artiklites 9–9b.

Muudatusettepanek 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 18 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Artikli 18 lõige 1 asendatakse
järgmisega:
„1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakendatakse kolmandate isikute põhi-
ja jaotusvõrkudele, [...] maagaasi 
veeldusjaamadele, gaasihoidlatele ja 
gaasi töötlemise rajatistele reguleeritud 
juurepääsu süsteem, mis põhineb 
avaldatud, kõigile vabatarbijatele, 
sealhulgas tarneettevõtjatele 
kohaldatavatel tariifidel ning mida 
kohaldatakse objektiivselt ja 
võrgukasutajate vahel vahet tegemata. 
Liikmesriigid tagavad, et artikli 25 
lõikes 1 nimetatud reguleeriv asutus 
kiidaks nimetatud tariifid või nende 
arvutamise aluseks oleva metoodika 
heaks enne nende jõustumist ning et 
need tariifid ja, kui heaks kiidetakse 
üksnes metoodika, metoodika 
avaldatakse enne nende jõustumist.”

Or. en
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(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 18 lõike 1 muutmine)

Selgitus

Juurdepääs hoidlatele ja gaasi muundamisrajatistele on mõnes liikmesriigis oluline küsimus. 
Gaasi muundamisvõime olemasolu on ülioluline likviidsete hulgimüügiturgude arengu jaoks 
nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. Seega reguleeritakse kolmandate isikute 
juurdepääsu hoidlatele ja gaasi muundamisele, et tagada mittediskrimineeriv juurdepääs 
paindlikele gaasitarnetele ja gaasi muundamise teenustele.

Muudatusettepanek 291
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 18 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Artiklis 18 asendatakse lõige 1 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid tagavad, et 
rakendatakse kolmandate isikute põhi-
ja jaotusvõrkudele, sealhulgas 
torujuhtmete paketile ja abiteenustele
ning maagaasi veeldusjaamadele 
juurepääsu süsteem, mis põhineb 
avaldatud, kõigile vabatarbijatele, 
sealhulgas tarneettevõtjatele 
kohaldatavatel tariifidel ning mida 
kohaldatakse objektiivselt ja 
võrgukasutajate vahel vahet tegemata. 
Liikmesriigid tagavad, et artikli 25 
lõikes 1 nimetatud reguleeriv asutus 
kiidaks nimetatud tariifid või nende 
arvutamise aluseks oleva metoodika 
heaks enne nende jõustumist ning et 
need tariifid ja, kui heaks kiidetakse 
üksnes metoodika, metoodika 
avaldatakse enne nende jõustumist.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annab torujuhtmete paketile ja abiteenustele juurdepääsu 
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võimaldamise ülesande pigem põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatele kui hoidlate haldurile, nagu 
on praegu kavandatud artiklis 19. Nii nagu tasakaalustamise ja gaasi muundamise puhulgi, 
on torujuhtmete paketi jms kaudu päeva jooksul paindliku gaasivarustuse võimaldamine üks 
osa põhivõrguettevõtjate kesksest ülesandest ning seda tuleks käsitleda osana 
transportimisest (st vastavalt reguleeritud kolmandate isikute juurdepääsule, kui selle suhtes 
ei kehti vabastus) ning mitte osana hoidlate halduri ülesandest.

Muudatusettepanek 292
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 18 a
1. Maagaasi veeldusjaamadele 
juurdepääsu korraldamiseks juhul, kui 
nimetatud jaamu käitavad sõltumatud 
infrastruktuuriettevõtjad, kelle 
omandiõigused on eraldatud vastavalt 
artikli 7 lõikele 1 ja kes võimaldavad 
avatud juurdepääsu, võivad liikmesriigid 
samuti otsustada järgida lõikes 2 osutatud 
korda. Kõnealust korda kohaldatakse 
vastavalt objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
2. Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu 
korral võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et ühendatud võrgu 
territooriumil või sellest väljaspool 
paiknevad maagaasiettevõtjad ja 
vabatarbijad võiksid pidada läbirääkimisi 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu 
saamiseks. Läbirääkimiste pidamisel 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu 
saamiseks peavad osalised toimima 
heauskselt.”

Or. en
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Selgitus

Kuna ehitamisel on märkimisväärne arv maagaasi veeldusjaamu, tekib selgelt juurde 
konkurentsialaseid võimalusi. Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu valik peaks olema 
eelkõige olemas eraldatud omandisuhetega äriühingute jaoks, kuna sellisel juhul on selge, et 
äriühingute vahel ei ole mingit huvide konflikti. Seega võivad eeskirjad olla põhimõtteliselt 
leebemad.

Muudatusettepanek 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 18 a
1. Maagaasi veeldusjaamadele 
juurdepääsu korraldamiseks juhul, kui 
nimetatud jaamu käitavad sõltumatud 
infrastruktuuriettevõtjad, kelle 
omandiõigused on eraldatud vastavalt 
artikli 7 lõikele 1 ja kes võimaldavad 
avatud juurdepääsu, võivad liikmesriigid 
samuti otsustada järgida lõikes 2 osutatud 
korda. Kõnealust korda kohaldatakse 
vastavalt objektiivsetele, läbipaistvatele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele.
2. Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu 
korral võtavad liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et ühendatud võrgu 
territooriumil või sellest väljaspool 
paiknevad maagaasiettevõtjad ja 
vabatarbijad võiksid pidada läbirääkimisi 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu 
saamiseks. Läbirääkimiste pidamisel 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu 
saamiseks peavad osalised toimima 
heauskselt.”

Or. en
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Selgitus

Kuna ehitamisel on märkimisväärne arv maagaasi veeldusjaamu, tekib selgelt juurde 
konkurentsialaseid võimalusi. Praegu tehakse investeeringuid maagaasi veeldusjaamadesse 
endise artikli 22 vabastuse kohaldamise korral. Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu 
valikuga võib (investorite puhul) investeeringuid veelgi ergutada vastuvõetava 
reguleerimiskorra alusel. Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu võimalus peaks olema 
eelkõige olemas eraldatud omandisuhetega äriühingute jaoks.

Muudatusettepanek 294
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Selleks et korraldada juurdepääsu 
gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhusat 
juurdepääsu võrgule, ning samuti 
selleks, et korraldada juurdepääsu 
abiteenustele, võtavad liikmesriigid vastu 
lõikes 3 käsitletud menetluse […]. Neid 
menetlusi rakendatakse objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel.”

Or. en

(Uute osade lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 19 lõikesse 1, kaasates osaliselt komisjoni 
ettepaneku sõnastuse)

Muudatusettepanek 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Selleks et korraldada juurdepääsu 
gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhusat 
juurdepääsu võrgule, ning samuti 
selleks, et korraldada juurdepääsu 
abiteenustele, kasutavad liikmesriigid 
lõikes 4 kirjeldatud reguleeritud 
juurdepääsukorda. Kui selline kord on 
korraldatud sõltumatu 
infrastruktuuriettevõtja kaudu, kelle 
omandisuhted on eraldatud vastavalt 
artikli 7 lõikele 1 ja kes võimaldab avatud 
juurdepääsu, võivad liikmesriigid 
toimida kas ühe või mõlema lõigetes 3 ja 
4 käsitletud menetluse kohaselt. Neid 
menetlusi rakendatakse objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel.”

Or. en

Selgitus

Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu võimalus peaks olema eelkõige olemas eraldatud 
omandisuhetega äriühingute jaoks, kuna sellisel juhul on selge, et nt ühelt poolt 
tootmise/tarnimise ja teiselt poolt edastamise huvide vahel ei ole mingit huvide konflikti. 
Seega võivad eeskirjad olla põhimõtteliselt leebemad, st järelmeetmete asemel kasutatakse 
eelnevat reguleerimist.

Muudatusettepanek 296
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 
„1. Selleks et korraldada juurdepääsu 
gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhusat 
juurdepääsu võrgule, ning samuti 
selleks, et korraldada juurdepääsu 
abiteenustele, kasutavad liikmesriigid 
lõikes 4 kirjeldatud reguleeritud 
juurdepääsukorda. Kui selline kord on 
korraldatud sõltumatu 
infrastruktuuriettevõtja kaudu, kelle 
omandisuhted on eraldatud vastavalt 
artikli 7 lõikele 1 ja kes võimaldab avatud 
juurdepääsu, võivad liikmesriigid 
toimida kas ühe või mõlema lõigetes 3 ja 
4 käsitletud menetluse kohaselt. Neid 
menetlusi rakendatakse objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel.”

Or. en

Selgitus

Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu võimalus peaks olema eelkõige olemas eraldatud 
omandisuhetega äriühingute jaoks, kuna sellisel juhul on selge, et nt ühelt poolt 
tootmise/tarnimise ja teiselt poolt edastamise huvide vahel ei ole mingit huvide konflikti. 
Seega võivad eeskirjad olla põhimõtteliselt leebemad, st järelmeetmete asemel kasutatakse 
eelnevat reguleerimist.

Muudatusettepanek 297
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Selleks et korraldada juurdepääsu 
gaasihoidlatele [...], kui see on tehniliselt 
ja/või majanduslikult vajalik, et 
võimaldada tarbijate varustamisel 
tõhusat juurdepääsu võrgule, [...] võivad 
liikmesriigid toimida kas ühe või 
mõlema lõigetes 3 ja 4 käsitletud 
menetluse kohaselt. Neid menetlusi 
rakendatakse objektiivsete, läbipaistvate 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel.”

Or. en

Komisjoni ettepanekule esitatud kujul lisatud artikli 1 punkt 11 c uus, millega muudetakse 
artikli 19 lõiget 1 (direktiiv 2003/55/EÜ)

Selgitus

Muudatusettepanek kõrvaldab praegu liikmesriikide jaoks olemasoleva valiku reguleeritud 
kolmandate isikute juurdepääsu ja läbirääkimistel põhineva kolmandate isikute juurdepääsu 
vahel seoses abiteenuste, sealhulgas torujuhtmete paketiga. Nii nagu tasakaalustamise ja 
gaasi muundamise puhulgi, on torujuhtmete paketi jms kaudu päeva jooksul paindliku 
gaasivarustuse võimaldamine üks osa põhivõrguettevõtjate kesksest ülesandest ning seda 
tuleks käsitleda osana transportimisest (st vastavalt reguleeritud kolmandate isikute 
juurdepääsule, kui selle suhtes ei kehti vabastus).

Muudatusettepanek 298
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 11 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:



PE404.544v01-00 20/101 AM\715225ET.doc
Freelance-tõlge

ET

„1. Selleks et korraldada juurdepääsu 
gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhusat 
juurdepääsu võrgule, ning samuti 
selleks, et korraldada juurdepääsu 
abiteenustele, võivad liikmesriigid 
toimida kas ühe või mõlema lõigetes 3 ja 
4 käsitletud menetluse kohaselt. Neid 
menetlusi rakendatakse objektiivsete, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel. Riiklikud 
reguleerivad asutused teostavad 
järelevalvet kõnealuste kriteeriumide 
järgimise üle.”

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad veenduma, et juurdepääs hoidlatele on tagatud 
teatavate läbipaistvate õigusnormide kaudu, mille üle teostavad järelevalvet riiklikud 
reguleerivad asutused.

Muudatusettepanek 299
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele 
ja torujuhtmete paketile on tehniliselt 
ja/või majanduslikult vajalik, et 
võimaldada tarbijate varustamisel tõhus 
juurdepääs võrgule. Liikmesriigid 
avalikustavad või kohustavad hoidlate 
haldureid ja põhivõrguettevõtjaid 
avalikustama, milliseid gaasihoidlaid või 
nende osi või torujuhtmete pakette 
lõigetes 3 ja 4 osutatud erinevate 

välja jäetud
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menetluste kohaselt pakutakse.

Or. en

Selgitus

Igal üksikjuhul tuleb vastu võtta otsus, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja torujuhtmete 
paketile on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik või ei ole, et tagada tarbijate varustamisel 
tõhus juurdepääs võrgule. Seepärast on üldise suutlikkuse üldine eraldamine vastavalt sellele, 
kas see on või ei ole tarbijate varustamiseks vajalik, tehniliselt raske, kui mitte üldse 
teostamatu. Ülesande raskust näitab ka asjaolu, et kõnealust küsimust arutasid Madridi 
foorumil kõik asjaomased turuosalised ja et kokkuleppele ei jõutud. 

Muudatusettepanek 300
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja 
torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs 
võrgule. Liikmesriigid avalikustavad või 
kohustavad hoidlate haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid avalikustama, 
milliseid gaasihoidlaid või nende osi või 
torujuhtmete pakette lõigetes 3 ja 4 
osutatud erinevate menetluste kohaselt 
pakutakse.

Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja 
torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs 
võrgule.

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja 
torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs 
võrgule. Liikmesriigid avalikustavad või 
kohustavad hoidlate haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid avalikustama, 
milliseid gaasihoidlaid või nende osi või 
torujuhtmete pakette lõigetes 3 ja 4 
osutatud erinevate menetluste kohaselt
pakutakse.

Riiklikud reguleerivad asutused
määratlevad ja avaldavad kriteeriumid, 
mille alusel võib teha kindlaks, kas 
juurdepääs gaasihoidlatele ja torujuhtmete 
paketile on tehniliselt ja/või majanduslikult 
vajalik, et võimaldada tarbijate 
varustamisel tõhus juurdepääs võrgule. 
Liikmesriigid avalikustavad või 
kohustavad hoidlate haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid avalikustama, 
milliseid gaasihoidlaid või nende osi või 
torujuhtmete pakette pakutakse.

Or. en

Selgitus

Kuna gaasihoidlad on väheste turgu valitsevate ettevõtjate käes, ei taga juurdepääsu 
saavutamiseks läbirääkimiste pidamine konkurentsi alusel toimivat juurdepääsu hoidlatele. 
Seetõttu tuleks eelistada reguleeritud juurdepääsu. Kriteeriumide määratlemine ja
avaldamine on riiklike reguleerivate asutuste ülesanne.

Muudatusettepanek 302
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja 
torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või 

Riiklikud reguleerivad asutused
määratlevad ja avaldavad kriteeriumid, 
mille alusel võib teha kindlaks, kas 
juurdepääs gaasihoidlatele on tehniliselt 
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majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs 
võrgule. Liikmesriigid avalikustavad või 
kohustavad hoidlate haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid avalikustama, 
milliseid gaasihoidlaid või nende osi või 
torujuhtmete pakette lõigetes 3 ja 4 
osutatud erinevate menetluste kohaselt 
pakutakse.

ja/või majanduslikult vajalik, et 
võimaldada tarbijate varustamisel tõhus 
juurdepääs võrgule. Riiklikud reguleerivad 
asutused avalikustavad või kohustavad 
hoidlate haldureid avalikustama, milliseid 
gaasihoidlaid või nende osi lõigetes 3 ja 4 
osutatud erinevate menetluste kohaselt 
pakutakse.

Or. en

(Esitatud kujul muudetud komisjoni ettepaneku artikli 1 punkt 12)

Selgitus

Kuna valik reguleeritud kolmandate isikute juurdepääsu ja läbirääkimistel põhineva 
kolmandate isikute juurdepääsu vahel hoidlatele on jätkuvalt liikmesriikide otsus, peaks 
riiklik reguleeriv asutus olema see, kes teostab järelevalvet ameti asutatud Euroopa 
reguleerivas raamistikus üksikasjaliku korralduse üle, sh vabastuskriteeriumide 
väljatöötamine ja avaldamine ning vajaliku läbipaistvuse nõudmine.

Muudatusettepanek 303
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 19 lõike 3 väljajätmine)

Muudatusettepanek 305
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 19 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Läbirääkimistel põhineva 
juurdepääsu korral võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et 
ühendatud võrgu territooriumil või 
sellest väljaspool paiknevad 
maagaasiettevõtjad ja vabatarbijad 
võiksid pidada läbirääkimisi 
gaasihoidlatele [...] juurdepääsu 
saamiseks, kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tõhusat juurdepääsu võrgule [...]. 
Läbirääkimiste pidamisel 
gaasihoidlatele […] juurdepääsu 
saamiseks peavad osalised toimima 
heauskselt.
Gaasihoidlate [...] kasutamise lepingute 
üle peetakse läbirääkimisi asjaomase 
hoidlatevõrgu halduriga [...]. 
Liikmesriigid nõuavad, et hoidlatevõrgu 
haldurid [...] avaldaksid oma põhilised 
gaasihoidlate [...] kasutamist käsitlevad 
kaubandustingimused kuue kuu jooksul 
alates käesoleva direktiivi rakendamisest 
ning seejärel kord aastas. Kõnealuste 
tingimuste väljaarendamisel võetakse 
arvesse nende võrgukasutajate seisukohti, 
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kes võivad individuaalselt või ühiselt teha 
nende tingimuste kohta 
muudatusettepanekuid.”

Or. en

(Komisjoni ettepanekule esitatud kujul lisatud artikli 1 punkt 12 a (uus), millega muudetakse 
artikli 19 lõiget 3 (direktiiv 2003/55/EÜ))

Selgitus

Muudatusettepanek kõrvaldab praegu liikmesriikide jaoks olemasoleva läbirääkimistel 
põhineva kolmandate isikute juurdepääsu valiku seoses abiteenuste, sealhulgas torujuhtmete 
paketiga. Nii nagu tasakaalustamise ja gaasi muundamise puhulgi, tuleks torujuhtmete paketi 
jms kaudu päeva jooksul paindliku gaasivarustuse võimaldamist vaadelda ühe osana 
põhivõrguettevõtjate kesksest ülesandest ning käsitleda osana transportimisest (st vastavalt 
reguleeritud kolmandate isikute juurdepääsule, kui selle suhtes ei kehti vabastus).

Muudatusettepanek 306
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Artikli 19 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Reguleeritud juurdepääsu korral 
võtavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid, et anda ühendatud võrgu 
territooriumil või sellest väljaspool 
paiknevatele maagaasiettevõtjatele ja 
vabatarbijatele niisugune 
juurdepääsuõigus gaasihoidlatele, [...] 
mis põhineb avaldatud tariifidel ja/või 
muudel nende gaasihoidlate [...] 
kasutamise tingimustel ja kohustustel, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tõhusat juurdepääsu võrgule [...]. 
Kõnealuste tariifide ning muude 
tingimuste ja kohustuste väljaarendamisel 
võetakse arvesse nende võrgukasutajate 
seisukohti, kes võivad individuaalselt või 
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ühiselt teha nende tingimuste kohta 
muudatusettepanekuid. Vabatarbijatele 
võib anda juurdepääsuõiguse selle 
kaudu, et neil võimaldatakse sõlmida 
tarnelepinguid konkureerivate 
maagaasiettevõtjatega, kes ei ole võrgu 
või sidusettevõtte omanikud ja/või 
haldurid.”

Or. en

(Komisjoni ettepanekule näidatud kujul lisatud artikli 1 punkt 12 b (uus), millega muudetakse 
artikli 19 lõiget 4 (direktiiv 2003/55/EÜ))

Selgitus

Muudatusettepanek kõrvaldab praegu liikmesriikide jaoks olemasoleva läbirääkimistel 
põhineva kolmandate isikute juurdepääsu valiku seoses abiteenuste, sealhulgas torujuhtmete 
paketiga. Nii nagu tasakaalustamise ja gaasi muundamise puhulgi, tuleks torujuhtmete paketi 
jms kaudu päeva jooksul paindliku gaasivarustuse võimaldamist vaadelda ühe osana 
põhivõrguettevõtjate kesksest ülesandest ning käsitleda osana transportimisest (st vastavalt 
reguleeritud kolmandate isikute juurdepääsule, kui selle suhtes ei kehti vabastus).

Muudatusettepanek 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Artikli 19 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
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„4. Riiklikud reguleerivad asutused 
võtavad [...] vajalikke meetmeid, et anda 
ühendatud võrgu territooriumil või 
sellest väljaspool paiknevatele 
maagaasiettevõtjatele ja vabatarbijatele 
niisugune juurdepääsuõigus 
gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja 
muudele abiteenustele, mis põhineb 
avaldatud tariifidel ja/või muudel nende 
gaasihoidlate ja torujuhtmete 
kasutamise tingimustel ja kohustustel, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tõhusat juurdepääsu võrgule ning 
samuti selleks, et korraldada 
juurdepääsu muudele abiteenustele. 
Vabatarbijatele võib anda 
juurdepääsuõiguse selle kaudu, et neil 
võimaldatakse sõlmida tarnelepinguid 
konkureerivate maagaasiettevõtjatega, 
kes ei ole võrgu või sidusettevõtte 
omanikud ja/või haldurid.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 19 lõike 3 väljajätmine)

Selgitus

Kuna gaasihoidlad on väheste turgu valitsevate ettevõtjate käes, ei taga juurdepääsu 
saavutamiseks läbirääkimiste pidamine konkurentsi alusel toimivat juurdepääsu hoidlatele. 
Seetõttu peaks olema reguleeritud juurdepääs ainus valik. Sellest tulenevalt on vajalike 
meetmete võtmine riiklike reguleerivate asutuste kohus.

Muudatusettepanek 308
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Artikli 19 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:



PE404.544v01-00 28/101 AM\715225ET.doc
Freelance-tõlge

ET

„4. Reguleeritud juurdepääsuga seoses
võtavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid, et anda ühendatud võrgu 
territooriumil või sellest väljaspool 
paiknevatele maagaasiettevõtjatele ja 
vabatarbijatele niisugune 
juurdepääsuõigus gaasihoidlatele, 
torujuhtmete paketile ja muudele 
abiteenustele, mis põhineb avaldatud 
tariifidel ja/või muudel nende 
gaasihoidlate ja torujuhtmete 
kasutamise tingimustel ja kohustustel, 
kui see on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tõhusat juurdepääsu võrgule ning 
samuti selleks, et korraldada 
juurdepääsu muudele abiteenustele. 
Vabatarbijatele võib anda 
juurdepääsuõiguse selle kaudu, et neil 
võimaldatakse sõlmida tarnelepinguid 
konkureerivate maagaasiettevõtjatega, 
kes ei ole võrgu või sidusettevõtte 
omanikud ja/või haldurid.”

Or. en

(Muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 1 lõike 4 sõnastust)

Muudatusettepanek 309
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud 
aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 
19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused: 

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud 
aja jooksul mitte kohaldada artikli 24c 
lõikeid 4, 5 ja 6, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Or. en
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Selgitus

Vabastamist kohaldatakse peamiselt oluliste ja esmatähtsate infrastruktuuride (ühendustorud,
maagaasi veeldusjaamad ja gaasihoidlad) suhtes, mis on just nimelt need, mis nõuavad kõige 
erapooletumat käitamist ja haldamist. Tariifidel on otsene mõju investeeringute 
majanduslikule elujõulisusele, kuid mitte muudele vabastustele. Kolmandate isikute 
juurdepääsueeskirjadest vabastamine ei ole kohane, tingimusel et infrastruktuuri kasutamise 
tase on piisav ja stabiilne.

Muudatusettepanek 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud
aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 
19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused: 

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, nt liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral kindla aja 
jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 19, 
20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused: 

Or. en

Selgitus

„St” kasutamine viitab piiratud loetelule, aga see ei paista olevat ei kavatsus ega praegune 
tava. Ajavahemik, mille jooksul vabastus on kohaldatav, peaks olema läbipaistev ajal, mil 
investeerimisotsus vastu võetakse.

Muudatusettepanek 311
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud
aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 
19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral kindla aja 
jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 19, 
20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Ajavahemik, mille jooksul vabastus on kohaldatav, peaks olema läbipaistev ajal, mil 
investeerimisotsus vastu võetakse. Kõigi volituste suhtes, mis on antud reguleerivatele 
asutustele tingimuste muutmiseks, mis kehtisid uue projekti puhul viimase investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ajal, tuleks kohaldada selget ja jõulist edasikaebamise korda. Heakskiitmise 
kavandamine ei tohiks aeguda ning seda ei tohiks automaatselt muuta.

Muudatusettepanek 312
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud
aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 
19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral kindla aja 
jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 19, 
20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Ajavahemik, mille jooksul vabastus on kohaldatav, peaks olema läbipaistev ajal, mil 
investeerimisotsus vastu võetakse.
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Muudatusettepanek 313
Silvia-Adriana ŢicăuSilvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeering peab suurendama 
gaasivarustuse konkurentsi ning parandama 
varustuskindlust;

(a)     investeering peab suurendama 
gaasivarustuse konkurentsi ning 
parandama varustuskindlust gaasi 
tarneallikate mitmekesistamise 
kaudu;

Or. ro

Selgitus

Energia ja eriti gaasi varustuskindlus suureneb, kui tarneallikaid mitmekesistatakse.

Muudatusettepanek 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) infrastruktuuri omanik peab olema 
füüsiline või juriidiline isik, kes on 
vähemalt juriidiliselt staatuselt eraldatud 
nendest süsteemihalduritest, kelle võrgus 
seda infrastruktuuri ehitatakse;

(c) infrastruktuuri omanik peab olema 
füüsiline või juriidiline isik, kes on 
eraldatud nendest võrguettevõtjatest, kelle 
võrgus seda infrastruktuuri ehitatakse;

Or. en

Selgitus

Et olla kooskõlas omandisuhete täieliku eraldamisega, tuleks käesoleva punkti asjaomane osa 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 315
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(c a) infrastruktuuri peab kasutusele 
võtma juriidiline isik, kes ei sõltu nendest 
võrguettevõtjatest, kelle võrgus seda 
infrastruktuuri ehitatakse;”

Or. en

Selgitus

Vabastamist kohaldatakse peamiselt oluliste ja esmatähtsate infrastruktuuride (ühendustorud, 
maagaasi veeldusjaamad ja gaasihoidlad) suhtes, mis on just nimelt need, mis nõuavad kõige 
erapooletumat käitamist ja haldamist. Tariifidel on otsene mõju investeeringute 
majanduslikule elujõulisusele, kuid mitte muudele vabastustele. Kolmandate isikute 
juurdepääsueeskirjadest vabastamine ei ole oluline tingimusel, et infrastruktuuri kasutamise 
tase on piisav ja stabiilne..

Muudatusettepanek 316
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vabastus ei kahjusta konkurentsi, 
gaasi siseturu tõhusat toimimist ega selle 
reguleeritud võrgu tõhusat toimimist, 
millega infrastruktuur ühendatakse.

(e) tagatud on kolmandate isikute 
juurdepääsuks vajalik olemasolev 
võimsus.

Or. en
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Selgitus

Vabastamist kohaldatakse peamiselt oluliste ja esmatähtsate infrastruktuuride (ühendustorud, 
maagaasi veeldusjaamad ja gaasihoidlad) suhtes, mis on täpselt need, mis nõuavad kõige 
erapooletumat käitamist ja haldamist. Tariifidel on otsene mõju investeeringute 
majanduslikule elujõulisusele, kuid mitte muudele vabastustele. Kolmandate isikute 
juurdepääsueeskirjadest vabastamine ei ole oluline tingimusel, et infrastruktuuri kasutamise 
tase on piisav ja stabiilne.

Muudatusettepanek 317
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(e a) projekt on üleeuroopalist huvi 
pakkuv ja ületab vähemalt ühe riigi piiri 
ELis.”

Or. de

Selgitus

Üleeuroopalist huvi pakkuvad projektid peavad ületama vähemalt kahe liikmesriigi vahelise 
piiri.

Muudatusettepanek 318
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(e a) projekt on üleeuroopalist huvi 
pakkuv ja ületab vähemalt ühe riigi piiri 
ELis. 

Or. de



PE404.544v01-00 34/101 AM\715225ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Kehtivad õigusaktid sisaldavad mitmeid vahendeid, mis on ette nähtud investeerimise 
hõlbustamiseks (nt direktiivi 2003/55/EÜ artikkel 22). Määrust 1775/2005 ja direktiivi 
2003/55/EÜ tuleks siiski muuta, et võimaldada reguleerivatel asutustel luua asjakohased 
ergutusvahendid uutesse infrastruktuuridesse investeerimiseks ja tagada, et võrguettevõtjad 
saaksid sammu pidada turunõudlusega infrastruktuuri järele.

Muudatusettepanek 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(e a) investeeringud ei ole vajalikud 
selleks, et võimaldada reguleeritud üksuse 
kohustusest kinnipidamist seoses 
gaasitranspordiga põhivõrgu kaudu.”

Or. en

Selgitus

Kui seda tingimust ei täidetaks (näiteks nõuti, et kavandatav edastusvõimsus säilitaks 
tulevased turvalised tarned tarbijatele), siis peaksid üks või enam reguleeritud 
põhivõrguettevõtjat vastutama investeeringute eest ja seda tuleks ellu viia tavalise 
regulatiivse korra alusel (st ilma juurdepääsueeskirjadest vabastamiseta). Kõnealune katse 
tuleks lisada kõikide uute võrkudevahelistesse ühendustesse tehtavate investeeringute jaoks, st 
kas uute torujuhtmete või olemasolevate torujuhtmete tõhustamise jaoks.

Muudatusettepanek 320
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka olemasolevate 
infrastruktuuride võimsuse olulise 

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka kõikide 
olemasolevate infrastruktuuride võimsuse 
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suurenemise korral ning nende 
infrastruktuuride ümberehituse korral, mis 
võimaldavad uute maagaasi tarneallikate
kasutuselevõttu.

olulise suurenemise korral ning nende 
infrastruktuuride ümberehituse korral, mis 
võimaldavad suuremate ja lisakoguste
kasutuselevõttu.

Or. de

Selgitus

On vaja teha selgeks, et mitte üksnes uued tarneallikad, vaid ka uued tarnelepingud, isegi 
need, mis puudutavad gaasi, mis on pärit samast allikast/riigist, peavad vastama ELi 
gaasialastele õigusaktidele. Need on gaasi varustuskindluse jaoks äärmiselt olulised.

Muudatusettepanek 321
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka olemasolevate 
infrastruktuuride võimsuse olulise 
suurenemise korral ning nende 
infrastruktuuride ümberehituse korral, mis 
võimaldavad uute maagaasi tarneallikate 
kasutuselevõttu.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka olemasolevate 
infrastruktuuride võimsuse olulise 
suurenemise korral ning nende 
infrastruktuuride ümberehituse korral, mis 
teevad kättesaadavaks olemasolevatest 
allikatest pärit gaasi lisakogused või 
võimaldavad uute maagaasi tarneallikate 
kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus 3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus 



PE404.544v01-00 36/101 AM\715225ET.doc
Freelance-tõlge

ET

võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. 
Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab 
amet käesoleva artikliga reguleerivale 
asutusele pandud ülesandeid.

võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. 
Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, võtavad 
asjaomase liikmesriigi riiklikud
reguleerivad asutused või muud pädevad 
organid vabastamisotsuse pärast 
omavahelist konsulteerimist ja 
komisjonipoolset heakskiitu vastu lõigetes 
4 ja 5 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Iga vabastamistaotlust peavad käsitlema esmalt asjaomaste liikmesriikide reguleerivad 
asutused või mis tahes asjaomased organid, et hõlbustada ja kiirendada uute suuremate gaasi 
infrastruktuuride ja ühendustorude rajamist, ning seejärel tuleb iga vabastustaotlus esitada 
heakskiitmiseks komisjonile, kes on tänu oma seadusega määratud ülesandele aluslepingute 
täitmise järelevalve eest vastutajana Euroopa huvide parim tagatis.

Muudatusettepanek 323
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus 
võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. 
Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab 
amet käesoleva artikliga reguleerivale 
asutusele pandud ülesandeid. 

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus 
võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. 
Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab 
amet käesoleva artikliga reguleerivale 
asutusele pandud ülesandeid. Ameti otsuse 
suhtes tuleb eelnevalt asjaomaste 
reguleerivate asutuste ja taotlejaga 
konsulteerida.

Or. de

Selgitus

Amet peaks enne otsuse tegemist konsulteerima nii reguleerivate asutuste kui ka 



AM\715225ET.doc 37/101 PE404.544v01-00
Freelance-tõlge

ET

gaasiettevõtjatega. Turunõudluse hindamise ning avatud menetluse tulemused peaksid 
moodustama aluse võimsuse eraldamiseks kolmandatele isikutele, kes on ilmutanud kindlat 
huvi menetluse korras pakutava võimsuse vastu. Seni ei ole sellist kindlat huvi ilmutatud, mis 
teeb investoritele usaldusväärsete plaanide tegemise raskeks.

Muudatusettepanek 324
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabastus võib kehtida uue infrastruktuuri 
või märkimisväärselt suurendatud 
võimsusega olemasoleva infrastruktuuri 
kogu võimsuse või selle osa suhtes.

Vabastus võib kehtida uue infrastruktuuri 
või märkimisväärselt suurendatud 
võimsusega olemasoleva infrastruktuuri 
kogu võimsuse või üksnes selle teatavate 
konkreetsete osade suhtes.

Or. de

Selgitus

Amet peaks enne otsuse tegemist konsulteerima nii reguleerivate asutuste kui ka 
gaasiettevõtjatega. Turunõudluse hindamise ning avatud menetluse tulemused peaksid 
moodustama aluse võimsuse eraldamiseks kolmandatele isikutele, kes on ilmutanud kindlat 
huvi menetluse korras pakutava võimsuse vastu. Seni ei ole sellist kindlat huvi ilmutatud, mis 
teeb investoritele usaldusväärsete plaanide tegemise raskeks.

Muudatusettepanek 325
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga 
juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada 
vabastuse kestuse ja infrastruktuurile 
diskrimineerimiseta juurdepääsu 
tingimused. Otsustades kõnealuste 

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga 
juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada 
vabastuse kestuse ja infrastruktuurile 
diskrimineerimiseta juurdepääsu 
tingimused. Otsustades kõnealuste 
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tingimuste üle, tuleb eelkõige võtta arvesse 
ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva 
võimsuse muutmist, projekti tähtaega ja 
siseriiklikke tingimusi.

tingimuste üle, tuleb eelkõige võtta arvesse 
lepingute tähtaegu, ehitatavat lisavõimsust 
ja olemasoleva võimsuse muutmist, 
projekti tähtaega ja siseriiklikke tingimusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 22 kavandatav läbivaatamine suurendab uute maagaasiettevõtjate kompleksset 
olemust, mis võib potentsiaalseid investoreid heidutada. Ettenähtud eeskirjade eelnev kõrge 
tase ei ole kooskõlas reguleeritud juurdepääsust vabastuse andmisega. 

Muudatusettepanek 326
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga 
juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada 
vabastuse kestuse ja infrastruktuurile 
diskrimineerimiseta juurdepääsu 
tingimused. Otsustades kõnealuste 
tingimuste üle, tuleb eelkõige võtta arvesse 
ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva 
võimsuse muutmist, projekti tähtaega ja 
siseriiklikke tingimusi.

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga 
juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada 
vabastuse kestuse ja infrastruktuurile 
diskrimineerimiseta juurdepääsu 
tingimused. Otsustades kõnealuste 
tingimuste üle, tuleb eelkõige võtta arvesse 
lepingute tähtaegu, ehitatavat lisavõimsust 
ja olemasoleva võimsuse muutmist, 
projekti tähtaega ja siseriiklikke tingimusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 22 kavandatav läbivaatamine suurendab uute maagaasiettevõtjate kompleksset 
olemust, mis võib potentsiaalseid investoreid heidutada. Reguleeriv sekkumine peaks olema 
minimaalne, kui projektid tõhustavad konkurentsi ja kui neil on paigas piisavad „kasuta või 
müü” reeglid. Kõigi volituste suhtes, mis on antud reguleerivatele asutustele tingimuste 
muutmiseks, mis kehtisid uue projekti suhtes viimase investeerimisotsuse vastuvõtmise ajal, 
tuleks kohaldada selget ja jõulist edasikaebamise korda.
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Muudatusettepanek 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga 
juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada 
vabastuse kestuse ja infrastruktuurile 
diskrimineerimiseta juurdepääsu 
tingimused. Otsustades kõnealuste 
tingimuste üle, tuleb eelkõige võtta arvesse 
ehitatavat lisavõimsust ja olemasoleva 
võimsuse muutmist, projekti tähtaega ja 
siseriiklikke tingimusi.

Vabastusotsuse tegemisel kaalutakse iga 
juhu puhul eraldi, kas on vaja kehtestada 
vabastuse kestuse ja infrastruktuurile 
diskrimineerimiseta juurdepääsu 
tingimused. Otsustades kõnealuste 
tingimuste üle, tuleb eelkõige võtta arvesse 
lepingute tähtaegu, ehitatavat lisavõimsust 
ja olemasoleva võimsuse muutmist, 
projekti tähtaega ja siseriiklikke tingimusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 22 kavandatav läbivaatamine suurendab uute maagaasiettevõtjate kompleksset 
olemust, mis võib potentsiaalseid investoreid heidutada.

Muudatusettepanek 328
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist 
oma huvist võimsust omandada, 
sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv 
asutus nõuab, et ülekoormuse juhtimise 

Vabastuse andmisel võib reguleeriv asutus 
teha otsuseid infrastruktuuri juhtimise 
põhimõtete ning võimsuse jaotamise kohta, 
kui selline otsus ei takista pikaajaliste 
lepingute rakendamist.
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eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda 
kasutamata võimsust turul ning et 
kasutajatel oleks õigus omandatud 
võimsusega järelturul kaubelda. 
Käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja 
e osutatud kriteeriume hinnates võtab 
reguleeriv asutus arvesse võimsuse 
jaotamise menetluse tulemusi.

Or. en

Selgitus

Artikli 22 kavandatav läbivaatamine suurendab uute maagaasiettevõtjate kompleksset 
olemust, mis võib potentsiaalseid investoreid heidutada. Ettenähtud eeskirjade eelnev kõrge 
tase ei ole kooskõlas reguleeritud juurdepääsust vabastuse andmisega. 

Muudatusettepanek 329
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist 
oma huvist võimsust omandada, 
sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv 
asutus nõuab, et ülekoormuse juhtimise 
eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda 
kasutamata võimsust turul ning et 
kasutajatel oleks õigus omandatud 
võimsusega järelturul kaubelda. 
Käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja 
e osutatud kriteeriume hinnates võtab 
reguleeriv asutus arvesse võimsuse 
jaotamise menetluse tulemusi.

Vabastuse andmisel võib reguleeriv asutus 
teha otsuseid infrastruktuuri juhtimise 
põhimõtete ning võimsuse jaotamise kohta, 
kui selline otsus ei takista pikaajaliste 
lepingute rakendamist.

Or. en
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Selgitus

Artikli 22 kavandatav läbivaatamine suurendab uute maagaasiettevõtjate kompleksset 
olemust, mis võib potentsiaalseid investoreid heidutada. Reguleeriv sekkumine peaks olema 
minimaalne, kui projektid tõhustavad konkurentsi ja kui neil on paigas piisavad „kasuta või 
müü” reeglid. Kõigi volituste suhtes, mis on antud reguleerivatele asutustele tingimuste 
muutmiseks, mis kehtisid uue projekti suhtes viimase investeerimisotsuse vastuvõtmise ajal, 
tuleks kohaldada selget ja jõulist edasikaebamise korda.

Muudatusettepanek 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist 
oma huvist võimsust omandada, 
sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv 
asutus nõuab, et ülekoormuse juhtimise 
eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda 
kasutamata võimsust turul ning et 
kasutajatel oleks õigus omandatud 
võimsusega järelturul kaubelda. 
Käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja 
e osutatud kriteeriume hinnates võtab 
reguleeriv asutus arvesse võimsuse 
jaotamise menetluse tulemusi.

Vabastuse andmisel võib reguleeriv asutus 
teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise põhimõtete kohta, kui selline 
otsus ei takista pikaajaliste lepingute 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Artikli 22 kavandatav läbivaatamine suurendab uute maagaasiettevõtjate kompleksset 
olemust, mis võib potentsiaalseid investoreid heidutada. Eelnevate eeskirjade kõrge tase ei 
ole kooskõlas reguleeritud juurdepääsust vabastuse andmisega. 
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Muudatusettepanek 331
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma
huvist võimsust omandada, sealhulgas oma 
tarbeks. Reguleeriv asutus nõuab, et 
ülekoormuse juhtimise eeskirjades 
sätestataks kohustus pakkuda kasutamata 
võimsust turul ning et kasutajatel oleks 
õigus omandatud võimsusega järelturul 
kaubelda. Käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud kriteeriume 
hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse 
võimsuse jaotamise menetluse tulemusi.

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta, mida võib vajaduse korral muuta 
ajavahemiku jooksul, mil infrastruktuur 
eespool nimetatud sätetest vabastatakse, et 
kohandada majanduslikke ja turu 
seisukohalt olulisi vajadusi. Nende 
eeskirjadega nähakse ette, et kõiki 
potentsiaalseid infrastruktuuri kasutajaid 
kutsutakse üles teatama enne uue 
infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma 
huvist võimsust omandada, sealhulgas oma 
tarbeks. Reguleeriv asutus nõuab, et 
ülekoormuse juhtimise eeskirjades 
sätestataks kohustus pakkuda kasutamata 
võimsust turul ning et kasutajatel oleks 
õigus omandatud võimsusega järelturul 
kaubelda. Käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud kriteeriume 
hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse 
võimsuse jaotamise menetluse tulemusi, 
kui kolmandad isikud on näidanud üles 
kindlat pühendumust.

Or. de

Selgitus

Amet peaks enne otsuse tegemist konsulteerima nii reguleerivate asutuste kui ka 
gaasiettevõtjatega. Turunõudluse hindamise ning avatud menetluse tulemused peaksid 
moodustama aluse võimsuse eraldamiseks kolmandatele isikutele, kes on ilmutanud kindlat 
huvi menetluse korras pakutava võimsuse vastu. Seni ei ole sellist kindlat huvi ilmutatud, mis 
teeb investoritele usaldusväärsete plaanide tegemise raskeks.
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Muudatusettepanek 332
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma 
huvist võimsust omandada, sealhulgas oma 
tarbeks. Reguleeriv asutus nõuab, et 
ülekoormuse juhtimise eeskirjades 
sätestataks kohustus pakkuda kasutamata 
võimsust turul ning et kasutajatel oleks 
õigus omandatud võimsusega järelturul 
kaubelda. Käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud kriteeriume 
hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse 
võimsuse jaotamise menetluse tulemusi.

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma 
huvist võimsust omandada, sealhulgas oma 
tarbeks. Jaotamismenetlus ei suurenda 
valitseva tarnija suhtelist kaalu, kui kogu 
kolmandate isikute nõudlus võimsuse 
järele ei ole mõistlikult kaetud. Reguleeriv 
asutus teeb kõnealuses küsimuses otsuse.
Reguleeriv asutus nõuab, et ülekoormuse 
juhtimise eeskirjades sätestataks kohustus 
pakkuda kasutamata võimsust turul ning et 
kasutajatel oleks õigus omandatud 
võimsusega järelturul kaubelda. Lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud kriteeriume 
hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse 
võimsuse jaotamise menetluse tulemusi.

Or. en

Selgitus

Vabastused peaksid tagama, et kõik turuosalised on piisavalt rahul, ja vältima valitsevate 
seisundite püsivaks muutumist.

Muudatusettepanek 333
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma 
huvist võimsust omandada, sealhulgas oma 
tarbeks. Reguleeriv asutus nõuab, et 
ülekoormuse juhtimise eeskirjades 
sätestataks kohustus pakkuda kasutamata 
võimsust turul ning et kasutajatel oleks 
õigus omandatud võimsusega järelturul 
kaubelda. Käesoleva artikli lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud kriteeriume 
hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse 
võimsuse jaotamise menetluse tulemusi.

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta. Nende eeskirjadega võidakse ette 
näha, et kõiki potentsiaalseid 
infrastruktuuri kasutajaid kutsutakse üles 
teatama enne uue infrastruktuuri võimsuse 
jaotamist oma huvist võimsust omandada, 
sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv asutus 
võib nõuda, et ülekoormuse juhtimise 
eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda 
kasutamata võimsust turul ning et 
kasutajatel oleks õigus omandatud 
võimsusega järelturul kaubelda. Lõike 1 
punktides a, b ja e osutatud kriteeriume 
hinnates võib reguleeriv asutus võtta 
arvesse võimsuse jaotamise menetluse 
tulemusi.

Or. en

Selgitus

Turunõudluse hindamise ning avatud (või võrreldavad) menetlused kujutavad endast olulist 
vahendit turu vajaduste hindamisel projektide suuruste ja järgneva võimsuse jaotamise osas, 
kuid need ei tohiks eeldada maksumust, mis kahjustab mõnede projektide teostatavust. Kui 
riiklik reguleeriv asutus tunneb, et turunõudluse hindamine ning avalik konkurss (open 
season) kahjustaks projekti teostatavust, ei või riiklik reguleeriv asutus nõuda, et projekti 
sponsor viiks läbi turunõudluse hindamise ning avatud konkursi menetluse.

Muudatusettepanek 334
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 4 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleeriv asutus edastab viivitamata 
komisjonile kõikide vabastustaotluste 
koopiad kohe pärast nende saamist. 
Otsusest teatab pädev asutus viivitamata 

4. Reguleeriv asutus edastab viivitamata 
komisjonile kõikide vabastustaotluste 
koopiad kohe pärast nende saamist. 
Otsusest teatab pädev asutus viivitamata 
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komisjonile, lisades kogu otsusega seotud 
asjakohase teabe. Selle teabe võib 
komisjonile esitada kokkuvõtlikul kujul, et 
komisjon saaks teha põhjendatud otsuse. 
Eelkõige peab teave sisaldama järgmist:

komisjonile, lisades kogu otsusega seotud 
asjakohase teabe. Selle teabe võib 
komisjonile esitada kokkuvõtlikul kujul, et 
komisjon, kes ameti poolt lõike 3 alusel 
väljaantud otsuse puhul saab ainsana 
hinnata selle mõju ühenduse 
konkurentsieeskirjadele, saaks teha 
põhjendatud otsuse. Eelkõige peab teave 
sisaldama järgmist:

Or. en

Selgitus

Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu (CEER) tervitab ettepanekut 
anda ACERile volitus otsustada vabastuste üle, kuid need otsused ei peaks kuuluma 
komisjonipoolsele läbivaatamisele, välja arvatud selles osas, mis puudutab vastavust 
konkurentsieeskirjadele. ACER peaks olema võimeline tegema ilma komisjoni järelevalveta 
sõltumatuid otsuseid vabastuste põhjendatuse kohta iga juhtumi puhul eraldi.

Muudatusettepanek 335
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üksikasjalikud põhjused, mille alusel 
reguleeriv asutus andis vabastuse, 
sealhulgas finantsteave, mis põhjendab 
vabastuse vajadust;

(a) üksikasjalikud põhjused, mille alusel 
reguleeriv asutus andis vabastuse või 
keeldus vabastust andmast, koos viitega 
konkreetsele artiklile, millel selline otsus 
põhineb, sealhulgas finantsteave, mis 
põhjendab vabastust;

Or. en

Selgitus

Tuleks nõuda, et riiklik reguleeriv asutus selgitaks keeldumise põhjust, mitte ainult vabastuse 
andmise põhjust. Selgitus seoses konkreetsete artiklite ja mitte ainult vabastusega üldiselt 
toob selgust riikliku reguleeriva asutuse esitatud põhjendusesse.
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Muudatusettepanek 336
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) üksikasjalikud põhjused, mille alusel 
reguleeriv asutus andis vabastuse, 
sealhulgas finantsteave, mis põhjendab 
vabastuse vajadust;

(a) üksikasjalikud põhjused, milles 
esitatakse konkreetsed artiklid, mille 
alusel reguleeriv asutus andis vabastuse, 
sealhulgas finantsteave, mis põhjendab 
vabastuse vajadust;

Or. en

Selgitus

Iga artikli puhul on vabastuse võimalikud põhjused täiesti erinevad. Anda tuleks vaid 
äärmiselt vajalikke vabastusi ning seepärast tuleks iga vabastust põhjendada eraldi, tuues 
näiteks välja mehhanismid, mille abil vabastus edendab konkurentsi või mis on hädavajalikud 
selleks, et infrastruktuur elujõuliseks muuta.

Muudatusettepanek 337
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 4 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) analüüs, mis on tehtud vabastuse 
andmise mõju kohta konkurentsile ja 
maagaasi siseturu tõhusale toimimisele;

(b) analüüs, mis on tehtud vabastuse
andmise mõju kohta konkurentsile ja 
maagaasi siseturu tõhusale toimimisele, 
eriti põhjendused, milles esitatakse 
konkreetsed artiklid, mille alusel vabastus 
konkurentsi edendab;

Or. en

Selgitus

Iga artikli puhul on vabastuse võimalikud põhjendused täiesti erinevad. Anda tuleks vaid 
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äärmiselt vajalikke vabastusi ning seepärast tuleks iga vabastust põhjendada eraldi, tuues 
näiteks välja mehhanismid, mille abil vabastus edendab konkurentsi või mis on hädavajalikud 
selleks, et infrastruktuur elujõuliseks muuta.

Muudatusettepanek 338
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 4 punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(e a) võimsuse juhtimise eeskirjad, mis 
on kehtestatud.”

Or. en

Selgitus

Punkti e a lisamine toob riikliku reguleeriva asutuse ülesannetesse täiendavat selgust. 

Muudatusettepanek 339
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 4 punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(e a) kui vabastus on seotud 
ühendustoruga, siis lisavõimsus, mis on 
avatud kolmandate isikute juurdepääsule, 
soodustades vaba kauplemist kogu 
Euroopa siseturul.”

Or. en

Selgitus

Iga uue infrastruktuuri puhul on element, mis tõesti konkurentsi edendab, kolmandatele 
isikutele avatud võimsus või teenused, kusjuures ülejäänud soodustavad üksnes ühte 
äriühingut.
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Muudatusettepanek 340
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik 
algab teatise kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib 
pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon 
soovib lisateavet. See ajavahemik algab 
lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast 
päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku 
saab pikendada komisjoni ja reguleeriva 
asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud 
teavet ei esitata taotluses ettenähtud aja 
jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, 
välja arvatud juhul, kui enne selle 
ajavahemiku lõppu on seda aega 
komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel 
nõusolekul pikendatud või kui reguleeriv 
asutus on komisjonile teatanud 
nõuetekohaselt põhjendatud teadaandes, 
et ta käsitleb teatist lõplikuna.

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. Kui kõnealune 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, ei pea komisjon ameti 
otsust kontrollima.

Reguleeriv asutus täidab komisjoni otsust 
vabastusotsuse muutmise või tühistamise 
kohta nelja nädala jooksul ja teatab 
sellest komisjonile.
Komisjon säilitab tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.
Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud. 

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud. 

Or. de
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Selgitus

Direktiivi algtekst pikendab tarbetult vabastuse andmise protsessi ning koormab investorit 
liiga paljude juriidiliste ja reguleerimisega seotud riskidega. Komisjoni otsustamisprotsessi 
lühikesed tähtajad seoses vabastuse andmisega on vastuvõetamatud, kuna enamikus 
liikmesriikides toovad planeerimis- ja ehitusalased õigusaktid kaasa kuni 10 või 15 aasta 
pikkused viivitused infrastruktuuri planeerimise ja ehitamise vahel.

Muudatusettepanek 341
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik 
algab teatise kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib 
pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon 
soovib lisateavet. See ajavahemik algab 
lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast 
päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku 
saab pikendada komisjoni ja reguleeriva 
asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud 
teavet ei esitata taotluses ettenähtud aja 
jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, välja 
arvatud juhul, kui enne selle ajavahemiku 
lõppu on seda aega komisjoni ja 
reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul 
pikendatud või kui reguleeriv asutus on 
komisjonile teatanud nõuetekohaselt 
põhjendatud teadaandes, et ta käsitleb 
teatist lõplikuna.

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik 
algab teatise kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kahekuulist tähtaega võib 
pikendada ühe kuu võrra, kui komisjon 
nõuab lisateavet. See ajavahemik algab 
lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kui taotletud teavet ei esitata 
taotluses ettenähtud aja jooksul, loetakse 
teatis tagasivõetuks, välja arvatud juhul, 
kui enne selle ajavahemiku lõppu on seda 
aega komisjoni ja reguleeriva asutuse 
ühisel nõusolekul pikendatud või kui 
reguleeriv asutus on komisjonile teatanud 
nõuetekohaselt põhjendatud teadaandes, et 
ta käsitleb teatist lõplikuna.

Or. en



PE404.544v01-00 50/101 AM\715225ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik 
algab teatise kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib 
pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon 
soovib lisateavet. See ajavahemik algab 
lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast 
päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku 
saab pikendada komisjoni ja reguleeriva 
asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud 
teavet ei esitata taotluses ettenähtud aja 
jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, 
välja arvatud juhul, kui enne selle 
ajavahemiku lõppu on seda aega 
komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel 
nõusolekul pikendatud või kui reguleeriv 
asutus on komisjonile teatanud 
nõuetekohaselt põhjendatud teadaandes, et 
ta käsitleb teatist lõplikuna.

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik 
algab teatise kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib 
pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon 
soovib lisateavet. See ajavahemik algab 
lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast 
päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku 
saab pikendada komisjoni ja reguleeriva 
asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud 
teavet ei esitata enne mis tahes sellise 
pikendatud ajavahemiku lõppu või kui 
seda aega ei ole komisjoni ja reguleeriva 
asutuse ühisel nõusolekul enne selle 
ajavahemiku lõppu pikendatud või kui 
reguleeriv asutus ei ole komisjonile 
teatanud nõuetekohaselt põhjendatud 
teadaandes, et ta käsitleb teatist lõplikuna, 
käsitletakse teatist sellest hoolimata 
lõplikuna.

Or. it

Selgitus

Põhimõte, et vabastusotsust tuleks käsitleda tagasivõetuna, kui riiklik asutus ei saada 
komisjonile nõuetekohaseks tähtpäevaks nõutavaid dokumente, on põhjendamatu. Kui see 
põhimõte säilitataks, muudaks see loa andmise protsessi ebakindlamaks, kuna dokumendid 
peaks saatma kolmas isik, kelle üle vabastuse taotlejal puudub kontroll.
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Muudatusettepanek 343
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon võtta vastu otsuse, millega 
nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või 
tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik 
algab teatise kättesaamisele järgnevast 
päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib 
pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon 
soovib lisateavet. See ajavahemik algab 
lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast 
päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku 
saab pikendada komisjoni ja reguleeriva 
asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud 
teavet ei esitata taotluses ettenähtud aja 
jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, välja 
arvatud juhul, kui enne selle ajavahemiku 
lõppu on seda aega komisjoni ja 
reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul 
pikendatud või kui reguleeriv asutus on 
komisjonile teatanud nõuetekohaselt 
põhjendatud teadaandes, et ta käsitleb 
teatist lõplikuna.

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist 
võib komisjon kooskõlas 
konkurentsieeskirjadega võtta vastu 
otsuse, millega nõutakse, et reguleeriv 
asutus muudaks või tühistaks 
vabastusotsuse. See ajavahemik algab 
teatise kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kahekuulist ajavahemikku võib pikendada 
kahe kuu võrra, kui komisjon soovib 
lisateavet. See ajavahemik algab lõpliku 
teabe kättesaamisele järgnevast päevast. 
Seda kahekuulist ajavahemikku saab 
pikendada komisjoni ja reguleeriva asutuse 
ühisel nõusolekul. Kui taotletud teavet ei 
esitata taotluses ettenähtud aja jooksul, 
loetakse teatis tagasivõetuks, välja arvatud 
juhul, kui enne selle ajavahemiku lõppu on 
seda aega komisjoni ja reguleeriva asutuse 
ühisel nõusolekul pikendatud või kui 
reguleeriv asutus on komisjonile teatanud 
nõuetekohaselt põhjendatud teadaandes, et 
ta käsitleb teatist lõplikuna.

Or. en

Selgitus

Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu (CEER) tervitab ettepanekut 
anda ACERile volitus otsustada vabastuste üle, kuid need otsused ei peaks kuuluma 
komisjonipoolsele läbivaatamisele, välja arvatud selles osas, mis puudutab vastavust 
konkurentsieeskirjadele. ACER peaks olema võimeline tegema ilma komisjoni järelevalveta 
sõltumatuid otsuseid vabastuste põhjendatuse kohta iga juhtumi puhul eraldi.
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Muudatusettepanek 344
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele 
lõpeb kaks aastat pärast otsuse tegemist, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele 
lõpeb kaks aastat pärast otsuse tegemist, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Suurematel infrastruktuuriprojektidel, nagu ühendustorud, veeldatud maagaasi terminalid või 
gaasihoidlad, on tavaliselt pikad teostusajad (näiteks keeruliste planeerimis- ja loa andmise 
protsesside tõttu) ja on väga võimalik, et need ületavad kavandatavas tekstis esitatud 
tähtaegu. Tähtajaklausli kohaldamine, mis muudab heakskiidetud investeeringu tingimusi, 
tekitab gaasiettevõtjatele, kellel juba on kõrge riskitase, märkimisväärset lisariski, luues 
nõnda täiendavaid takistusi.
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Muudatusettepanek 346
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele 
lõpeb kaks aastat pärast otsuse tegemist, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

Vabastusotsuste vastu, mille on reguleeriv 
asutus käesoleva artikli alusel välja 
andnud, on olemas läbipaistev ja range 
edasikaebamise kord. Vabastusotsusele 
käesoleva artikli alusel antud heakskiitu 
ilma kõikide asjaomaste isikute 
nõusolekuta tagasiulatavalt ei muudeta.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast,
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele 
lõpeb, kui kahe aasta jooksul alates kõigi 
riikliku või piirkondliku asutuse vajalike 
otsuste ja lubade väljaandmisest ei ole 
veel infrastruktuuri ehitamist alustatud. 
Samuti kaotab see kehtivuse, kui viie 
aasta jooksul alates kõigi riiklike või 
piirkondlike asutuste otsuste ja lubade 
väljaandmisest ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud. Kui suurte 
infrastruktuuride ehitamine viibib 
ootamatu olukorra tõttu, peab investor 
sellest teatama asjaomasele reguleerivale 
asutusele ja võib taotleda eespool 
nimetatud tähtaegade mõistlikku 
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pikendamist.

Or. de

Selgitus

Direktiivi algtekst pikendab tarbetult vabastuse andmise protsessi ning koormab investorit 
liiga paljude juriidiliste ja reguleerimisega seotud riskidega. Komisjoni otsustamisprotsessi 
lühikesed tähtajad seoses vabastuse andmisega on vastuvõetamatud, kuna enamikus 
liikmesriikides toovad planeerimis- ja ehitusalased õigusaktid kaasa kuni 10 või 15 aasta 
pikkused viivitusajad infrastruktuuri planeerimise ja ehitamise vahel.

Muudatusettepanek 348
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele
lõpeb kaks aastat pärast otsuse tegemist, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

Komisjoni vabastusotsus kaotab 
kehtivuse, kui viie aasta jooksul alates 
kõigi riiklike või piirkondlike otsuste ja 
lubade väljaandmisest ei ole 
infrastruktuuri kasutusele võetud. Kui 
suurte infrastruktuuride ehitamine viibib 
ootamatu olukorra tõttu, peab investor 
sellest teatama asjaomasele riiklikule 
reguleerivale asutusele ja võib taotleda 
eespool nimetatud ajavahemiku 
mõistlikku pikendamist.

Or. en

Selgitus

Investeeringud suurtesse infrastruktuuriprojektidesse kujutavad investorite jaoks äärmiselt 
suurt riski. Vabastuse kaotus pärast komisjoni otsuse tegemist toob kaasa ootamatu 
kindlusetuse, kuna kohalikul või isegi piirkondlikul tasandil on olemas muud nõutavad load. 
Lisaks võib infrastruktuuri rajamine viibida tehniliste või topograafiliste probleemide tõttu. 
Kõnealuste probleemidega tuleb tegelda piisavalt ja neid tuleks arutada asjaomaste 
reguleerivate asutustega.
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Muudatusettepanek 349
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast,
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele 
vaadatakse läbi viie aasta pärast.

Or. en

Selgitus

Suurematel infrastruktuuriprojektidel, nagu ühendustorud, veeldatud maagaasi terminalid või 
gaasihoidlad, on tavaliselt pikad teostusajad (näiteks keeruliste planeerimis- ja loa andmise 
protsesside tõttu) ja on väga võimalik, et need ületavad kavandatavas tekstis esitatud 
tähtaegu. Kavandatava tähtajaklausli kohaldamine, mis muudab heakskiidetud investeeringu 
tingimusi, tekitab gaasiettevõtjatele, kellel juba on kõrge riskitase, märkimisväärset lisariski, 
luues nõnda täiendavaid takistusi.

Muudatusettepanek 350
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
viis aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast. Kõnealust 
ajavahemikku võib komisjon pikendada, 
kui on võimalik näidata, et hoolimata 
kõikidest mõistlikest püüetest ehitustöid 
õigeaegselt alustada esines viivituseks 
konkreetseid põhjuseid.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni heakskiidul vabastusotsusele ei tohiks olla ajalist piirangut. Sageli ei suuda 
võrguettevõtjad projekte kavandatud ajakava raames ellu viia põhjustel, mille üle neil ei ole 
kontrolli (nt kohtule esitatud kaebus seoses keskkonnamõju hindamisega seotud lubade 
andmise nõuetega).

Muudatusettepanek 351
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
viis aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, kui investor ei suuda tõestada, 
et sellise viivituse on põhjustanud 
väljaspool tema kontrolli olevad 
kolmandad isikud. Oma volituste 
kasutamisel käesoleva artikli kohaselt viib
komisjon ametiga läbi eelnevaid 
konsulteerimisi. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele peaks piirduma vaid viie aastaga, kuna suured 
infrastruktuuriprogrammid vajavad kasutuselevõtuks rohkem aega kui kaks aastat. Isegi kui 
ehitus ei ole viie aasta jooksul alanud kolmandast osapoolest olenevatel põhjustel, siis 
heakskiit vabastusele ei lõpe.

Muudatusettepanek 352
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kolm aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja seitsme aasta pärast, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

Or. ro

Selgitus

Üldiselt võib mitmeid riike läbiva gaasisektori suuremahulise infrastruktuuriprojekti 
lõpuleviimine võtta kauem kui viis aastat. Sellest järeldub, et vabastusotsuste lõppemise 
viieaastane tähtaeg on juhul, kui infrastruktuuri sel ajal kasutusele ei võeta, liiga lühike.

Muudatusettepanek 353
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud, kui suutmatus alustada ehitamist 
või hakata infrastruktuuri kasutama 
(vastavalt olukorrale) ei ole selliste 
asjaolude tulemus, mille üle puudub 
kontroll isikul, kellele vabastus on antud.

Or. en

Selgitus

Samas – kui on selgelt soovitav, et pooled, saades vabastuse, ehitavad vabastuse saanud 
infrastruktuuri kohe pärast sellise vabastuse andmist – kujutaks vabastuse automaatne 
lõpetamine selle tõttu, et infrastruktuuri ehitus ei ole alanud või selle kasutamine ei ole 
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alanud asjaolude tõttu, mille üle arendajal puudub kontroll, endast potentsiaalsetele 
infrastruktuuri arendajatele olulist riski. See tagab motiveerituse investeeringuteks.

Muudatusettepanek 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5 a. Vabastusotsusele käesoleva artikli 
alusel antud heakskiitu ilma kõikide 
asjaomaste isikute nõusolekuta 
tagasiulatavalt ei muudeta.”

Or. en

Selgitus

Vabastustele heakskiidu andmise tingimusi ei tohiks tagasiulatavalt muuta, välja arvatud 
juhul, kui kõik vabastuse andmisse kaasatud isikud (isik, kellel on vabastus, riiklik reguleeriv 
asutus ja komisjon) on nõus.

Muudatusettepanek 355
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib võtta vastu suunised 
lõikes 1 osutatud tingimuste 
kohaldamiseks ja sätestada menetluse, 
mida tuleb järgida lõigete 4 ja 5 
kohaldamisel. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

välja jäetud
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kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kavandatav komiteemenetlus piiraks Euroopa Parlamendi mõju, kõrvaldades nõnda olulised 
küsimused energia siseturu kohta õigusloomega seotud menetluse reguleerimisalast. 
Juurdepääsueeskirjadest vabastuse andmise eeskirjad ja infrastruktuuri puudutavad 
omandisuhete eraldamist käsitlevad õigusaktid on liiga olulised selleks, et neid pidada 
tehnilisteks või mitteotsustavateks. Sellest tulenevalt tuleks kõikide käesoleva artikli 
muudatustega tegelda tavalises otsustamiskorras ja mitte komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek 356
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib võtta vastu suunised 
lõikes 1 osutatud tingimuste 
kohaldamiseks ja sätestada menetluse, 
mida tuleb järgida lõigete 4 ja 5 
kohaldamisel. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek357
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib võtta vastu suunised 6. Komisjon võib muuta suuniseid lõikes 1 
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lõikes 1 osutatud tingimuste kohaldamiseks 
ja sätestada menetluse, mida tuleb järgida 
lõigete 4 ja 5 kohaldamisel. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

osutatud tingimuste kohaldamiseks ja 
sätestada menetluse, mida tuleb järgida 
lõigete 4 ja 5 kohaldamisel. Kõnealust 
meedet, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, muudetakse artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu 
võtavad suunised vastu nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile 
peab piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek358
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 a. Oma volituste kasutamisel käesoleva 
artikli kohaselt viib komisjon ametiga läbi 
eelnevaid konsulteerimisi.”

Or. en

Selgitus

Volitusi otsuste tegemiseks piiriüleste infrastruktuuride vabastamise kohta ei tohiks loovutada 
ametile, kuna vastasel juhul võiksid reguleerivad asutused riikidest, keda see ei mõjuta, 
mõjutada ametisiseselt vabastusotsuste lõpptulemust. Näited minevikust näitavad, et riiklikud 
reguleerivad asutused järgivad sageli riiklikke huve. Lisaks, vastavalt Euroopa Kohtu 13. 
juuni 1958. aasta otsusele kohtuasjas 9/56 Meroni (EKL 1958, lk 133), ei või volitusi otsuste 
tegemiseks, mis viitavad oma äranägemise järgi toimimisele, usaldada organitele, mida ei ole 
aluslepingutes ette nähtud.
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Muudatusettepanek 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24 lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Artikli 24 lõike 1 punkt b 
asendatakse järgmisega:
„b) kõik oma territooriumil asuvad 
vabatarbijad saaksid 
maagaasiettevõtjalt gaasi vastu võtta 
otsetoru või tarbijate kaudu.”

Or. en

Selgitus

Gaasitoru, mis ühendab maagaasiettevõtjat vabatarbijaga, võib olla ka tarbija ja vabatarbija 
vahel. Sellisel juhul ei ole vabatarbija seotud otse gaasi jaotusvõrguga, vaid on ühendatud 
teise tarbija kaudu. Muudatusettepanek võimaldab liikmesriikidel tagada, et jaotusvõrgu ja 
teise tarbija vahel asuvat tarbijat ei koormataks tüüpiliste jaotusvõrguettevõtja kohustustega.

Muudatusettepanek 360
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek361
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ja kõige rohkem 
kümneaastaseks ametiajaks; iga 
ametissenimetamist viieaastaseks 
ametiajaks pikendatakse ainult üks kord, 
kusjuures iga pikemat ametiaega ei 
pikendata; juhtkonda ei tohi selle aja 
jooksul ametist vabastada, välja arvatud 
juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi 
tõsises üleastumises.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda ei tohi selle aja 
jooksul ametist vabastada, välja arvatud 

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ja kõige rohkem 
kümneaastaseks ametiajaks; iga 
ametissenimetamist viieaastaseks 



AM\715225ET.doc 63/101 PE404.544v01-00
Freelance-tõlge

ET

juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi 
tõsises üleastumises.

ametiajaks pikendatakse ainult üks kord, 
kusjuures iga pikemat ametiaega ei 
pikendata; juhtkonda ei tohi selle aja 
jooksul ametist vabastada, välja arvatud 
juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi 
tõsises üleastumises.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 363
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Juhul kui ametiaeg on vähemalt viis aastat, peaks olema võimalik seda perioodi üks kord veel 
viieks aastaks pikendada.
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Muudatusettepanek 364
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Juhul kui riiklik reguleerija nimetatakse ametisse vähemalt viieks aastaks, peaks olema 
võimalik seda perioodi üks kord veel viieks aastaks pikendada, kuna gaasiturg nõuab üldiselt 
pikaajalist otsuste tegemist ja teatavat stabiilsuse taset. Pikemad ametiajad ei tohiks olla 
pikendatavad.

Muudatusettepanek 365
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) asutuse juhatuse esimees ja aseesimees
nimetatakse ametisse vähemalt 
viieaastaseks ametiajaks, mida
pikendatakse üks kord, ning neid ei tohi 
selle aja jooksul ametist vabastada, välja 
arvatud juhul, kui nad enam ei vasta 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele 
või on süüdi tõsises üleastumises.
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Or. ro

Selgitus

Viieaastane ametissenimetamine peaks toimuma üksnes asutuse kõrgeimal juhtimistasandil, st 
tavaliselt juhatuse esimehe või aseesimehe tasandil. Kõnealustel juhtudel peaks olema 
võimalik ametiaega vaid üks kord pikendada. Riigiteenistujatel tuleks võimaldada jätkata oma 
institutsiooniga seotud karjääri tingimusel, et selle lõpetamiseks ei ole põhjust ja et nad ei 
soovi institutsioonist lahkuda. 

Muudatusettepanek 366
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 a. Komisjon võtab suuniste 
vastuvõtmise teel vastu riiklike 
reguleerivate asutuste läbipaistvust ja 
aruandekohustust käsitlevad 
miinimumstandardid, et tagada riiklike 
reguleerivate asutuste täielik ja tõhus 
vastavus lõigetele 1 ja 2. Kõnealused 
meetmed, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusega.”

Or. en

Selgitus

Et tagada elektri siseturu tõhus avamine, peavad riiklikud reguleerivad asutused alluma 
läbipaistvust ja aruandekohustust käsitlevatele miinimumstandarditele, mis võimaldavad neil 
elektrituru üle tõhusalt järelevalvet teostada.
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Muudatusettepanek 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 a. Komisjon võtab suuniste 
vastuvõtmise teel vastu riiklike 
reguleerivate asutuste läbipaistvust ja 
aruandekohustust käsitlevad 
miinimumstandardid, et tagada riiklike 
reguleerivate asutuste täielik ja tõhus 
vastavus lõigetele 1 ja 2. Kõnealused 
meetmed, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusega.”

Or. en

(Uue lõike lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 22a lõike 3 järele)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 368
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 24b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Et saavutada eesmärke tagada 
gaasivarustuses tõhus ja moonutamata 
konkurents ning kindlustada 
maagaasivõrkude pikaajaline, tulemuslik 
ja usaldusväärne käitamine, 
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reguleeritakse kõnealuseid võrke. Välja 
arvatud juhul, kui muud riiklikud 
asutused, eelkõige konkurentsiasutused 
vastutavad käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesannete eest, võtab 
reguleeriv asutus kõik mõistlikud 
meetmed, et saavutada järgmised 
eesmärgid:

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

(b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
asjakohaste võrgule juurdepääsu ja 
võrgukasutuse piiriüleste struktuuride 
abil punktis a sätestatud eesmärk;

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

(c) arendada nõudluse rahuldamiseks 
vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi, 
tugevdada siseriiklike turgude 
integratsiooni eesmärgiga kaotada 
liikmesriikide vahelised maagaasiga 
kauplemise piirangud ning tagada 
piirkonnas ja vajaduse korral 
naaberpiirkondades vastastikuse 
ühendamise võimsuse teatav tase, mis on 
kooskõlas tõhusa konkurentsi 
arendamisega;

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja uuendustegevust 
nõudluse rahuldamiseks ning 
uuendusliku taastuvtehnoloogia ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia arendamist nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis;
(e) tagada, et süsteemihalduritele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
suurendamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;

(e) tagada, et süsteemihalduritele pakutakse 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavaid ergutusi võrgu jõudluse 
suurendamiseks ja turgude integreerimise 
soodustamiseks;
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(f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine 
ning edendada koostöös 
konkurentsiasutustega tõhusat 
konkurentsi.

(f) tagada võrgukasutajate kiire 
integreerimine.

Or. de

Selgitus

On loogiline, et turu tulemusliku toimimise ja tõhusa konkurentsi saavutamine peaksid olema 
ülesannete nimistu eesotsas. Keskkonnaalaste ülesannete jaotamine ei sobi teiste siseturgu 
käsitlevate sätete hulka ja ülesannete nimistut tuleks vastavalt muuta. Selle asemel tuleks 
põhjendustes viidata komisjoni keskkonnapaketile ja teistele asjaomastele õigusaktidele.

Muudatusettepanek 369
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Välja arvatud juhul, kui see on teiste riigi 
ametiasutuste, eelkõige 
konkurentsiasutuste kohustus, võtab 
käesolevas direktiivis sätestatud 
reguleerimisülesandeid täites reguleeriv 
asutus kõik mõistlikud meetmed, et 
saavutada järgmised eesmärgid:

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste prioriteetide hulka peaks kuuluma maagaasivõrkude pikaajalise, 
tõhusa ja usaldusväärse käitamise tagamine. Samuti on vaja eristada nende ülesanded 
konkurentsiasutuste ülesannetest.
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Muudatusettepanek 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu 
ühenduses ning turu tõhusat avamist 
kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele, 
tagades, et kasutajad saavad sellest valiku, 
hinna ja kvaliteedi seisukohast 
maksimaalset kasu;

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et turu avamine peaks lõppkasutajatele – nii tarbijatele kui tööstuslikele 
kasutajatele – kasu tooma. Turu avamine ei peaks olema eesmärk omaette, vaid peaks 
tõepoolest tooma valiku, kvaliteedi ja hinna seisukohast kasu. Lisaks määratletakse 
muudatusettepanekus, et see kasu peaks olema seotud valiku, hinna ja teenuste kvaliteediga.

Muudatusettepanek 371
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu 
ühenduses ning turu tõhusat avamist 
kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele, 
ning kindlustada maagaasivõrkude 
pikaajaline, tulemuslik ja usaldusväärne 
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käitamine;

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste prioriteetide hulka peaks kuuluma maagaasivõrkude pikaajalise, 
tõhusa ja usaldusväärse käitamise tagamine. Samuti on vaja eristada nende ülesanded 
konkurentsiasutuste ülesannetest.

Muudatusettepanek 372
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peaksid töötama selle nimel, et kaotada kogu ELis maagaasi 
kaubanduse suhtes reguleerivad piirangud. Samal ajal kui asutustel võib olla teatav mõju, ei 
ole neil volitusi muude piirangute, nt juriidilised ja lepingulised piirangud, lahendamiseks.

Muudatusettepanek 373
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) kaotada liikmesriikide vahelised 
maagaasiga kauplemise piirangud, kui neid 
on, sealhulgas arendada nõudluse 
rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid 
ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võimaldada 
gaasivoo takistusteta kulgemist kogu 
ühenduses;

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste prioriteetide hulka peaks kuuluma maagaasivõrkude pikaajalise, 
tõhusa ja usaldusväärse käitamise tagamine. Samuti on vaja eristada nende ülesanded 
konkurentsiasutuste ülesannetest.

Muudatusettepanek 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja uuendustegevust 
nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku 
taastuvtehnoloogia ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia arendamist nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis;

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust ja nii ulatuslike taastuvate 
energiaallikate kui ka detsentraliseeritud 
energiatootmise ennetavat integreerimist, 
võrgu sobivust, teadusuuringuid ja 
uuendustegevust kõnealuse nõudluse 
rahuldamiseks;

Or. en

Selgitus

See, et taastuvenergiat ja detsentraliseeritud energiat on vaja väga aktiivselt edendada, peab 
olema reguleeriva asutuse poliitika selge eesmärk.
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Muudatusettepanek 375
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja uuendustegevust 
nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku 
taastuvtehnoloogia ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia 
arendamist nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis;

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, võttes 
arvesse energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja uuendustegevust 
nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku 
taastuvtehnoloogia ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia 
arendamist nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis;

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad võtma arvesse energiatõhusust, taastuvenergiat ja 
süsinikdioksiidi heidet tekitavat tehnoloogiat, kuid ei ole vaja lisada selgesõnalist kohustust 
neid edendada, mis läheks vastuollu riikliku reguleeriva asutuse rolliga majandusliku (ja 
konkurentsialase) reguleerijana.

Muudatusettepanek 376
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(f) tagada oma riigi turu tõhusa toimimise 
kaudu tarbijate saadav kasu ning tõhusa 
konkurentsi edendamine koostöös 
konkurentsiasutustega.

Or. en
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Selgitus

Tõhusa konkurentsi edendamine ei pea olema eesmärk omaette, kuid peaks olema 
orienteeritud tarbijate huvidele seoses suurema valiku, madalamate hindade ja teenuse 
parema kvaliteediga.

Muudatusettepanek 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(f a) tagada, et tarbijad, sealhulgas 
energiavaesed tarbijad, saavad valiku, 
hinna ja kvaliteedi seisukohast 
maksimaalset kasu.”

Or. en

Selgitus

Tuleks rõhutada, et turu avamine peaks lõppkasutajatele – nii tarbijatele kui ka tööstuslikele 
kasutajatele – kasu tooma. Turu avamine ei peaks olema eesmärk omaette, vaid peaks 
tõepoolest tooma valiku, kvaliteedi ja hinna seisukohast kasu. Lisaks määratletakse 
muudatusettepanekus, et see kasu peaks olema seotud valiku, hinna ja teenuste kvaliteediga.

Muudatusettepanek 378
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(f a) tagada tarbijate, eriti kaitsetuteks 
peetavate tarbijate kaitse ning samuti 
maagaasiga varustamise teenuste 
kättesaadavus.”
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Or. ro

Selgitus

Direktiivi eesmärk on turu avamine, et pakkuda üha suureneva konkurentsi tulemusel 
kvaliteetsemaid ja taskukohasemaid teenuseid. Seepärast peab tarbija asuma reguleerivate 
asutuste poliitika keskmes.

Muudatusettepanek 379
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleerival asutusel on järgmised 
ülesanded:

1. Reguleerival asutusel on järgmised 
ülesanded, ilma et see piiraks teiste riigi 
ametiasutuste pädevust:

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb reguleerivate ja konkurentsiasutuste pädevuste piiritlemist, vrd 
artiklit 24b käsitleva muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 380
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada, et põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjad ning vajaduse korral 
süsteemihaldurid ja samuti 
maagaasiettevõtjad täidaksid oma 
käesolevast direktiivist ja muudest 
ühenduse õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi, sealhulgas seoses piiriüleste

(a) tagada, et põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlatevõrgu haldurid
ning vajaduse korral võrguomanikud ja 
samuti maagaasiettevõtjad täidaksid oma 
käesolevast direktiivist ja muudest 
ühenduse õigusaktidest tulenevaid 
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küsimustega; kohustusi, sealhulgas vajaduse korral 
seoses piiriüleste küsimuste ja 
omandisuhete eraldamisega;

Or. en

Selgitus

Sõnastust on vaja tugevdada, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustusi seoses 
omandisuhete eraldamisega, mis on kolmanda paketi niivõrd keskne element. Selle kohustuse 
selgesõnaline nimetamine koos tõenäosusega, et amet kõnealuse aspekti läbi vaatab ja et 
komisjonile või iseseisvale riiklikule reguleerivale asutusele edastatakse ametlik arvamus, 
aitab kohustustest kinnipidamisele kaasa.

Muudatusettepanek 381
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada, et põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjad ning vajaduse korral 
süsteemihaldurid ja samuti 
maagaasiettevõtjad täidaksid oma 
käesolevast direktiivist ja muudest 
ühenduse õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi, sealhulgas seoses piiriüleste
küsimustega;

(a) tagada, et põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlatevõrgu haldurid
ning vajaduse korral võrguomanikud ja 
samuti maagaasiettevõtjad täidaksid oma 
käesolevast direktiivist ja muudest 
ühenduse õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi, sealhulgas seoses piiriüleste 
küsimuste ja omandisuhete eraldamisega;

Or. en

Selgitus

Sõnastust on vaja tugevdada, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustusi seoses 
omandisuhete eraldamisega, mis on kolmanda paketi niivõrd keskne element. Maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldureid ei tohiks välja jätta.
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Muudatusettepanek 382
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada, et põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjad ning vajaduse korral 
süsteemihaldurid ja samuti 
maagaasiettevõtjad täidaksid oma 
käesolevast direktiivist ja muudest 
ühenduse õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi, sealhulgas seoses piiriüleste 
küsimustega;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb reguleerivate ja konkurentsiasutuste pädevuste piiritlemist, vrd 
artiklit 24b käsitleva muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutustega koostööd 
piiriülestes küsimustes;

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutuste ja ametiga
koostööd piiriülestes küsimustes, 
sealhulgas tagada, et põhivõrguettevõtjad 
loovad koos ja eraldi võetuna piisava 
vastastikuse ühendamise võimsuse taseme 
põhivõrgu infrastruktuuride vahel, et 
rahuldada tõhusalt turu üldist nõudlust ja 
vastata gaasiga seotud varustuskindluse 
kriteeriumidele, diskrimineerimata 
sealjuures eri liikmesriikide tarnijaid;
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Or. en

Selgitus

Kontrolliga regulatiivmenetlust – olenevalt sellest, kas põhivõrguettevõtjad on eraettevõtjad 
või avalik-õiguslikud ettevõtjad – on vaja selleks, et tagada, et investeerimisotsustes ja 
infrastruktuuride kasutamisel võetakse võrdväärselt arvesse üksnes riigi piirides asuvaid 
tarbijaid ja võrguga ühendatud tarbijaid. Sellega seoses on lõike 1 punkt b puudulik. Riiklike 
reguleerivate asutuste vahelise koostöö peamist eesmärki on vaja selgitada.

Muudatusettepanek 384
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutustega koostööd 
piiriülestes küsimustes;

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutustega koostööd 
piiriülestes küsimustes, sealhulgas tagada, 
et põhivõrgu infrastruktuuride vahel on 
piisav vastastikuse ühendamise võimsuse 
tase, et rahuldada tõhusalt turu üldist 
nõudlust ja vastata gaasiga seotud 
varustuskindluse kriteeriumidele, 
diskrimineerimata sealjuures eri 
liikmesriikide tarneettevõtjaid;

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb tugevdada, et täpsustada sellise koostöö keskset eesmärki, et investeerimise ja 
infrastruktuuri kasutamise alastes otsustes tuleb võtta võrdselt arvesse riigi piires asuvaid 
tarbijaid ja vastastikku ühendatud võrke kasutavaid tarbijaid.

Muudatusettepanek 385
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutustega koostööd 
piiriülestes küsimustes;

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutuste ja ametiga
koostööd piiriülestes küsimustes;

Or. en

Selgitus

Amet peaks olema kaasatud kõikidesse piiriülestesse tegevustesse, et tagada läbipaistev ja aus 
tegevus ning piisav investeeringute tase ning me ei tohiks lubada regulatiivsete puudujääkide 
arenemist seoses piiriülese ja piirkondliku turuga.

Muudatusettepanek 386
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutustega koostööd 
piiriülestes küsimustes;

(b) teha reguleeriva asutuse või 
liikmesriikide asutuste ja ametiga
koostööd piiriülestes küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada, et põhivõrgu, jaotusvõrgu, 
gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamadega seotud tegevuste puhul 
ei esine ristsubsideerimist;

(e) jälgida, et täidetakse käesolevast 
direktiivist ja muudest ühenduse 
õigusaktidest tulenevaid omandisuhete 
eraldamise nõudeid, ja tagada, et 
põhivõrgu, jaotusvõrgu, gaasihoidlate ja 
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maagaasi veeldusjaamadega seotud 
tegevuste puhul ei esine ristsubsideerimist;

Or. en

Selgitus

Sõnastust on vaja tugevdada, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustusi seoses 
omandisuhete eraldamisega, mis on kolmanda paketi niivõrd keskne element. Selle kohustuse 
selgesõnaline nimetamine koos tõenäosusega, et amet kõnealuse aspekti läbi vaatab ja et 
komisjonile või iseseisvale riiklikule reguleerivale asutusele edastatakse ametlik arvamus, 
aitab kohustustest kinnipidamisele kaasa.

Muudatusettepanek 388
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagada, et põhivõrgu, jaotusvõrgu, 
gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamadega seotud tegevuste puhul 
ei esine ristsubsideerimist;

(e) jälgida, et täidetakse käesolevast 
direktiivist ja muudest ühenduse 
õigusaktidest tulenevaid omandisuhete 
eraldamise nõudeid, ja tagada, et 
põhivõrgu, jaotusvõrgu, gaasihoidlate ja 
maagaasi veeldusjaamadega seotud 
tegevuste puhul ei esine ristsubsideerimist;

Or. en

Selgitus

Sõnastust on vaja tugevdada, et rõhutada reguleerivate asutuste kohustusi seoses 
omandisuhete eraldamisega, mis on kolmanda paketi niivõrd keskne element.

Muudatusettepanek 389
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang seoses nende 
vastavusega üleeuroopalisele 10-aastasele 
arengukavale, millele osutatakse määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2c;

(f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang seoses nende 
vastavusega üleeuroopalisele 10-aastasele 
arengukavale, millele osutatakse määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2c; 
põhivõrguettevõtjate investeerimiskavades 
tagatakse, et oskused ja töötajate arv on 
teenistuskohustuste täitmiseks piisavad; 
investeerimiskava mittejärgimine toob 
kaasa proportsionaalsed sanktsioonid, mis 
on kohaldatavad põhivõrguettevõtja 
suhtes kooskõlas ameti välja antud 
suunistega;

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad vastutama selle tagamise eest, et kümneaastased 
investeerimiskavad sisaldavad sätteid, mis tagavad, et personal on suuteline täitma kõiki 
käesolevas direktiivis sätestatud avalike teenuste osutamise kohustusi. Tõhusad, asjakohased 
ja hoiatavad sanktsioonid peavad olema kehtestatud kasutamiseks gaasiettevõtjate vastu 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste täitmatajätmise korral.

Muudatusettepanek 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, kehtestades või 
kinnitades teenuse- ja tarnekvaliteedi 
standardid ning nõuded, ning vaadata läbi 
teenuse ja tarne kvaliteedi alase 
suutlikkuse, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;
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Or. en

Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel on juba kohustus jälgida elektrituru toimimist ka 
tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteedi osas, mille tulemusel tarbijad saavad tõelist 
kasu järjekindlamast ja läbipaistvamast reguleerimisest.

Muudatusettepanek 391
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, kehtestades või 
kinnitades teenuse- ja tarnekvaliteedi 
standardid ning nõuded, ning vaadata läbi 
teenuse ja tarne kvaliteedi alase 
suutlikkuse, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad olema suutelised jälgima teenuse kvaliteeti seoses võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega tagamaks, et täidetakse avalike teenuste osutamise 
kohustusi.

Muudatusettepanek 392
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, kehtestades või 
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turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

kinnitades teenuse- ja tarnekvaliteedi 
standardid ning nõuded, ning vaadata läbi 
teenuse ja tarne kvaliteedi alase 
suutlikkuse, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad olema suutelised jälgima teenuse kvaliteeti seoses võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega tagamaks, et täidetakse avalike teenuste osutamise 
kohustusi.

Muudatusettepanek 393
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, kehtestades või 
kinnitades teenuse- ja tarnekvaliteedi 
standardid ning nõuded, ning vaadata läbi 
teenuse ja tarne kvaliteedi alase 
suutlikkuse, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel on juba kohustus jälgida elektrituru toimimist ka 
tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteedi osas, mille tulemusel tarbijad saavad tõelist 
kasu järjekindlamast ja läbipaistvamast reguleerimisest.
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Muudatusettepanek 394
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades, et 
maagaasiettevõtjad täidaksid 
läbipaistvuskohustusi;

(h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades, et 
põhivõrguettevõtjad täidaksid 
läbipaistvuskohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 395
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades, et 
maagaasiettevõtjad täidaksid 
läbipaistvuskohustusi;

(h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades, et 
võrguettevõtjad täidaksid 
läbipaistvuskohustusi;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb reguleerivate ja konkurentsiasutuste pädevuste piiritlemist, vrd 
artiklit 24b käsitleva muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 396
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jälgida turu avamise taset ning 
konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, 
sealhulgas maagaasibörsidel, ning 
koostöös konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjaomased juhtumid 
vastavatele konkurentsiasutustele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 397
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jälgida turu avamise taset ning 
konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, 
sealhulgas maagaasibörsidel, ning 
koostöös konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjaomased juhtumid 
vastavatele konkurentsiasutustele;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek käsitleb reguleerivate ja konkurentsiasutuste pädevuste piiritlemist, vrd 
artiklit 24b käsitleva muudatusettepaneku selgitus.
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Muudatusettepanek 398
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) jälgida turu avamise taset ning 
konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, 
sealhulgas maagaasibörsidel, ning koostöös 
konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjaomased juhtumid vastavatele 
konkurentsiasutustele;

(i) jälgida turu tegeliku avamise taset ning 
konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, 
sealhulgas maagaasibörsidel, hindu 
kodutarbijatele, teenusepakkuja 
vahetamise määra, kohaseid 
ettemaksetingimusi, mis kajastavad 
tegelikku tarbimist, liitumis- ja 
eraldumistasusid, hooldustasusid ning 
kodutarbijate kaebusi kokkulepitud vormis
ning koostöös konkurentsiasutustega mis 
tahes konkurentsimoonutusi või -
piiranguid, andes muu hulgas kogu 
vajaliku teabe ja edastades asjaomased 
juhtumid vastavatele 
konkurentsiasutustele;

Or. en

Selgitus

Tarbija suurema valiku huvides on volitada asutust jälgima hindu ja tasusid ulatuslikumal 
määral.

Muudatusettepanek 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(i a) jälgida piirava lepingupraktika, 
sealhulgas ainuõigust tagavate sätete 
esinemist, mis võivad olla takistuseks või 
seada piiranguid mittekodutarbijate 
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valikuvõimalusele sõlmida samaaegselt 
lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga; 
riiklikud reguleerivad asutused teavitavad 
vajaduse korral riiklikke 
konkurentsiasutusi sellisest praktikast;”

Or. en

Selgitus

Kui lubada mittekodutarbijatel tarnijaid valida ja neid ainuõigust tagavate klauslitega mitte 
piirata, aitab see arendada konkurentsi siseturul. 

Muudatusettepanek 400
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(i a) jälgida piirava lepingupraktika, 
sealhulgas ainuõigust tagavate sätete 
esinemist, mis võivad olla takistuseks või 
seada piiranguid mittekodutarbijate 
valikuvõimalusele sõlmida samaaegselt 
lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga; 
riiklikud reguleerivad asutused teavitavad 
vajaduse korral riiklikke 
konkurentsiasutusi sellisest praktikast;”

Or. en

Selgitus

Kui lubada mittekodutarbijatel tarnijaid valida ja neid ainuõigust tagavate klauslitega mitte 
piirata, aitab see arendada konkurentsi siseturul.
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Muudatusettepanek 401
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(i a) jälgida piirava lepingupraktika, 
sealhulgas ainuõigust tagavate sätete 
esinemist, mis võivad olla takistuseks või 
seada piiranguid mittekodutarbijate 
valikuvõimalusele sõlmida samaaegselt 
lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga; 
riiklikud reguleerivad asutused teavitavad 
vajaduse korral riiklikke 
konkurentsiasutusi sellisest praktikast;”

Or. en

Selgitus

Kui lubada mittekodutarbijatel tarnijaid valida ja neid ainuõigust tagavate klauslitega mitte 
piirata, aitab see arendada konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek 402
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(i a) jälgida piirava lepingupraktika, 
sealhulgas ainuõigust tagavate sätete 
esinemist, mis võivad olla takistuseks või 
seada piiranguid mittekodutarbijate 
valikuvõimalusele sõlmida samaaegselt 
lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga; 
riiklikud reguleerivad asutused teavitavad 
vajaduse korral riiklikke 
konkurentsiasutusi sellisest praktikast;”



PE404.544v01-00 88/101 AM\715225ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Kui lubada mittekodutarbijatel tarnijaid valida ja neid ainuõigust tagavate klauslitega mitte 
piirata, aitab see arendada konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek 403
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(i b) tunnustada lepinguvabadust seoses 
pikaajaliste lepingute ja võimalusega 
sõlmida varadel põhinevaid lepinguid 
tingimusel, et sellised lepingud on 
kooskõlas kehtivate ühenduse 
õigusaktidega;”

Or. en

Selgitus

On olemas vajadus uue võimsuse arendamise järele, eriti uute turule tulijate poolt, ning vaja 
oleks pikaajalisi lepinguid normaalkoormust tarbivate tarbijatega, et tagada selliste 
investeeringute osaline rahastamine. Lisaks peab mõnedel suurtel energiatarbijatel olema 
võimalik sõlmida pikaajalisi, prognoositavaid energialepinguid, et püsida 
konkurentsivõimelisena teiste piirkondadega, kus need on kättesaadavad.

Muudatusettepanek 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) jälgida aega, mida põhivõrgu- ja 
jaotusettevõtjatelt nõuavad ühenduste 

(j) jälgida aega, mida põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuavad ühenduste 
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rajamine ja parandustööd; rajamine ja parandustööd, ja määrata 
sanktsioone kooskõlas ameti välja antud 
suunistega juhul, kui kõnealuseid 
ajavahemikke ületatakse mõjuva 
põhjuseta;

Or. en

Selgitus

Tõhusad, asjakohased ja hoiatavad sanktsioonid peavad olema kehtestatud kasutamiseks 
gaasiettevõtjate vastu käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste täitmatajätmise korral.

Muudatusettepanek 405
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) jälgida aega, mida põhivõrgu- ja 
jaotusettevõtjatelt nõuavad ühenduste 
rajamine ja parandustööd;

(j) jälgida aega, mida põhivõrgu- ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt nõuavad ühenduste 
rajamine ja parandustööd, ja määrata 
sanktsioone kooskõlas ameti välja antud 
suunistega juhul, kui kõnealuseid 
ajavahemikke ületatakse mõjuva 
põhjuseta;

Or. en

Selgitus

Et tarbijaid tõhusalt kaitsta, peavad A lisas esitatud sätted olema täitmisele pööratavad ja 
reguleerivatel asutustel peavad olema kehtestatud tõhusad, asjakohased ja hoiatavad 
sanktsioonid, mida kasutatakse elektriettevõtjate vastu käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmatajätmise korral.
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Muudatusettepanek 406
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24 c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) jälgida ja kontrollida artiklis 19 
sätestatud juurdepääsutingimusi 
gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja 
muudele abiteenustele;

(k) jälgida artiklis 19 sätestatud 
juurdepääsutingimusi gaasihoidlatele, 
torujuhtmete paketile ja muudele 
abiteenustele;

Or. fr

Selgitus

Kuigi jälgimise ja kontrollimise erinevust tekstis ei selgitata, võib kõnealune täiendus luua 
õigusliku aluse uute ja konkreetsete eelnevate volituste kehtestamiseks seoses gaasihoidlate, 
torujuhtmete paketi ja abiteenustega. See on vastuolus eeskirjadega, mis võimaldavad 
liikmesriikidel lubada kolmandate isikute läbirääkimistel põhinevat juurdepääsu (artikli 19 
lõige 3). Kõnealused reguleerimata turumehhanismid seoses kolmandate isikute 
juurdepääsuga hoidlateenustele kujutavad endast stiimulit investeerimiseks ja tuleks 
säilitada.

Muudatusettepanek 407
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas 
avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, jälgida
maagaasi valdkonnas avaliku teenuse 
kõrget taset ja kaitsetumate tarbijate 
kaitset;

Or. en
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Selgitus

Sotsiaalpoliitika meetmed, näiteks universaal- ja avaliku teenuse kõrgete standardite 
kehtestamine, kuuluvad eelkõige valitsuste pädevusse, kuivõrd need ei kaasa jaeturu 
reguleerimist. Riiklikud reguleerivad asutused peaksid siiski selliseid standardeid järgima, et 
tagada elektritarbijate kaitse piisav tase.

Muudatusettepanek 408
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas 
avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(1) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, jälgida
maagaasi valdkonnas avaliku teenuse 
kõrget taset, kaitsetumate tarbijate kaitset;

Or. en

Selgitus

Mõnda kohustust peavad eeskätt täitma valitsused, kuna nad tegelevad rohkem sotsiaalsete 
meetmete kui jaeturu reguleerimisega. Reguleerivad asutused tunnevad, et neil ei ole 
sotsiaalpoliitika määratlemiseks pädevust. Reguleerivatele asutustele tuleks siiski anda 
volitused tagamaks, et A lisa sätteid rakendatakse tõhusalt. Vähemalt tuleks selgitada, et 
tarbijakaitset käsitleva A lisa rakendamise kohustus kuulub reguleeriva asutuse 
pädevusalasse.

Muudatusettepanek 409
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ilma et see piiraks teiste riiklike 
asutuste pädevust, tagada maagaasi 

(1) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, jälgida
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valdkonnas avaliku teenuse kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja A lisas 
sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

maagaasi valdkonnas avaliku teenuse 
kõrget taset, kaitsetumate tarbijate kaitset;

Or. de

Selgitus

Mõnda ülesannet peaksid eelkõige täitma riikide valitsused, kuna nad tegelevad rohkem 
sotsiaalsete meetmete kui jaeturu reguleerimisega. Reguleerivad asutused ei tunne, et neil 
oleks võimalik sotsiaalpoliitikat määrata.

Muudatusettepanek 410
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ilma et see piiraks teiste riiklike 
asutuste pädevust, tagada maagaasi 
valdkonnas avaliku teenuse kõrge tase, 
kaitsetumate tarbijate kaitse ja A lisas 
sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 411
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust kogu 
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avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Euroopa Liidus, tagada maagaasi
tarbijatele, sealhulgas 
kodumajapidamistele, ühtlaselt ja 
läbipaistvalt avaliku teenuse kõrge tase 
ning kindlustada kaitsetumate tarbijate 
kaitse ja kõikide A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Or. en

Selgitus

Täiendavad selgitused asutuse kohustuste kohta on vajalikud turu toimimiseks ja on 
lõppkokkuvõttes tarbijale kasuks.

Muudatusettepanek 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas 
avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
maagaasi valdkonnas avaliku teenuse 
kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja 
A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete 
tõhusus ja rakendamine;

Or. en

Selgitus

Et tarbijaid tõhusalt kaitsta, peavad A lisas esitatud sätted olema täitmisele pööratavad ja 
reguleerivatel asutustel peavad olema kehtestatud tõhusad, asjakohased ja hoiatavad 
sanktsioonid, mida kasutatakse elektriettevõtjate vastu käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmatajätmise korral.
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Muudatusettepanek 413
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas 
avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
maagaasi valdkonnas avaliku teenuse 
kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja 
A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete 
tõhusus ja rakendamine;

Or. en

Selgitus

Et tarbijaid tõhusalt kaitsta, peavad A lisas esitatud sätted olema täitmisele pööratavad ja 
reguleerivatel asutustel peavad olema kehtestatud tõhusad, asjakohased ja hoiatavad 
sanktsioonid, mida kasutatakse elektriettevõtjate vastu käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmatajätmise korral.

Muudatusettepanek 414
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(l a) tagada A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus ja 
rakendamine;”

Or. en

Selgitus

A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmeid peavad riiklikud reguleerivad asutused tõhusalt 
rakendama.
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Muudatusettepanek 415
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(l a) tagada A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;”

Or. en

Selgitus

Mõnda kohustust peavad eeskätt täitma valitsused, kuna nad tegelevad rohkem sotsiaalsete 
meetmete kui jaeturu reguleerimisega. Reguleerivad asutused tunnevad, et neil ei ole 
sotsiaalpoliitika määratlemiseks pädevust. Reguleerivatele asutustele tuleks siiski anda 
volitused tagamaks, et A lisa sätteid rakendatakse tõhusalt. Vähemalt tuleks selgitada, et 
tarbijakaitset käsitleva A lisa rakendamise kohustus kuulub reguleeriva asutuse 
pädevusalasse.

Muudatusettepanek 416
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(l a) tagada A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;”

Or. de

Selgitus

Reguleerivad asutused peaksid vastutama A lisa sätete tõhusa rakendamise eest. Tuleks 
vähemalt teha selgeks, et vastutus A lisa tarbijakaitsemeetmete rakendamise eest kuulub 
reguleerivatele asutustele. Sellest tuleneb ettepanek luua kõnealusel eesmärgil uus lõik.
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Muudatusettepanek 417
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24 c lõike 1 punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(n) luua standardsed menetlused 
lõpptarbija ja tarnija või turustaja või 
mõõtesüsteemi halduri vaheliste suhete 
kohta, mis käsitleksid vähemalt 
juurdepääsu tarbijate tarbimisandmetele, 
tarbimisandmete ühtlustatud vormi 
kasutuselevõttu ning juurdepääsu
andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Or. en

Selgitus

Tegelikele tarbimisandmetele juurdepääsu lubamine on tarbijate jaoks eeltingimus 
energiatõhususe juhtimiseks või selleks, et nad saaksid tarnijaid võrrelda, tuginedes nende 
eelmise aasta tegevusele. Kuna reguleerivad asutused juba konsulteerivad asjaomaste 
sidusrühmadega ja vastutavad energia jaeturgude jälgimise eest, oleksid nad asjakohased 
asutused tegelema jaotusvõrguettevõtjate, tarnijate ja tarbijate vaheliste suhetega (kaasa 
arvatud eeskirjad, kohustused, lepingutingimused, andmevahetust käsitlevad lepingud, 
kvaliteedigarantiid).

Muudatusettepanek 418
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24 c lõike 1 punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(n) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, sealhulgas andmetele 
hindade ja mis tahes seotud kulude kohta, 
selliste tarbimisandmete kergesti 
arusaadava ühtlustatud vormi 
kasutuselevõtt, piisav ettemaks, mis 
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kajastab tegelikku tarbimist, ning kõikide 
tarbijate vahetu juurdepääs sellistele 
andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Or. en

Selgitus

Tarbijad maksavad gaasi eest ette, nt kord kuus. Tihti ei kajasta see ettemaks tarbija tegelikku 
tarbimist. Energiaettevõtjad saavad seega tarbijatelt intressivaba laenu. Uute 
tehnoloogiatega, nagu arukas arvestamine, saavad energiaettevõtjad küsida piisavaid 
ettemakseid.

Muudatusettepanek 419
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(o a) tagada, et hulgimüügihindade 
kõikumised oleksid läbipaistvad;”

Or. en

Selgitus

Et tagada kõikidele turuosalistele võrdsed võimalused, peavad kõik muudatused 
hulgimüügihindades olema kättesaadavad.

Muudatusettepanek 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(o a) kinnitada või kiita heaks võrgule 
juurdepääsu tariifid ning avaldada 
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tariifide kehtestamise meetodid;”

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad olema suutelised tariife kinnitama või heaks kiitma, et 
tagada kõikidele gaasituru osalistele õiglane juurdepääs, ja kõnealuste tariifide kehtestamise 
meetodid peavad olema läbipaistvad ning need tuleb avaldada vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 4.

Muudatusettepanek 421
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(o a) kinnitada või kiita heaks võrgule 
juurdepääsu tariifid ning avaldada 
tariifide kehtestamise meetodid;”

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad olema suutelised tariife kinnitama või heaks kiitma, et 
tagada kõikidele gaasituru osalistele õiglane juurdepääs, ja kõnealuste tariifide kehtestamise 
meetodid peavad olema läbipaistvad ning need tuleb avaldada vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 4.

Muudatusettepanek 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(o b) määrata konkurentsita turgudel 
hindade ülemmäärad kindlaksmääratud 
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ja piiratud ajavahemikuks, et kaitsta 
tarbijaid turgude kuritarvitamise eest; 
hindade ülemmäärad kehtestatakse 
piisavalt kõrgel tasemel, et mitte takistada 
uusi turule tulijaid ega olemasolevate 
konkurentide laienemist;”

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad olema suutelised määrama ülemääraste turujõudude 
korral hindade ülemmäärad, kuid need peavad olema piisavalt kõrged, et mitte takistada uusi 
turule tulijaid ega olemasolevate konkurentide laienemist ning gaasi siseturu arengut.

Muudatusettepanek 423
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(o b) määrata konkurentsita turgudel 
hindade ülemmäärad kindlaksmääratud 
ja piiratud ajavahemikuks, et kaitsta 
tarbijaid turgude kuritarvitamise eest; 
hindade ülemmäärad kehtestatakse 
piisavalt kõrgel tasemel, et mitte takistada 
uusi turule tulijaid ega olemasolevate 
konkurentide laienemist;”

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad olema suutelised määrama ülemääraste turujõudude 
korral hindade ülemmäärad, kuid need peavad olema piisavalt kõrged, et mitte takistada uusi 
turule tulijaid ega olemasolevate konkurentide laienemist ning gaasi siseturu arengut.
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Muudatusettepanek 424
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24 c lõike 1 punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget 
kohaldamist, millega määratakse kindlaks, 
kas gaasihoidla kuulub artikli 19 lõigete 3 
ja 4 alla.

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget 
kohaldamist, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele 
ja torujuhtmete paketile on tehniliselt 
ja/või majanduslikult vajalik, et
võimaldada tarbijate varustamisel tõhus 
juurdepääs võrgule.

Or. fr

Selgitus

Sidususe tagamiseks artikli 19 lõike 1 uute sätetega, millega nõutakse, et liikmesriigid 
„määratlevad ja avaldavad kriteeriumid, mille alusel võib teha kindlaks, kas juurdepääs 
gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et 
võimaldada tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs võrgule”.

Muudatusettepanek 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(p a) tagada, et lõpptarbijate jaoks ette 
nähtud tariifistruktuur ei erguta 
energiatarbimist.”

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et toetatakse energiatõhusust, tuleks nn astmelised tariifid teha kõikidele 
gaasitarbijatele kättesaadavaks. Need hoiavad ära üldise nn binominaalse tariifistruktuuri 
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(kindel ja proportsionaalne tasu), kui kasutatav energia kaldub olema seda odavam, mida 
rohkem tarbitakse. Vastupidine peaks olema kohustuslik. Üldiselt peaksid reguleerivad 
asutused määrama kas ranged proportsionaalsed või muud uuenduslikud tariifid. 

Muudatusettepanek 426
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(p a) kehtestada gaasi siseturu 
reguleerimiseks läbipaistvad ja 
objektiivsed kriteeriumid ja neist kinni 
pidada.”

Or. en

Muudatusettepanek 427
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt p b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(p b) avaldada kord, mida tuleb järgida 
juhul, kui turuosalised soovivad nende 
otsused edasi kaevata.”

Or. en


