
AM\715991ET.doc PE404.589v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2007/0196(COD)

31.3.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
428–558

Raporti projekt
Romano Maria La Russa
(PE400.700v01-00)

Maagaasi siseturu ühiseeskirjad

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))



PE404.589v01-00 2/95 AM\715991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

AM_Com_LegReport



AM\715991ET.doc 3/95 PE404.589v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 428
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
punktis c sätestatud menetluse 
kohaldamist, kiitma esimese 10-aastase 
võrkude arengukava osas heaks 
investeerimiskava ja mitmeaastase võrkude 
arengukava, mille sõltumatu 
süsteemihaldur igal aastal esitab;

c) ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 
punktis c sätestatud menetluse 
kohaldamist, kiitma esimese 10-aastase 
võrkude arengukava osas heaks 
investeerimiskava ja mitmeaastase võrkude 
arengukava, mille sõltumatu 
süsteemihaldur iga kahe aasta järel esitab;

Or. en

Muudatusettepanek 429
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

(a) teha otsuseid, mis on gaasiettevõtjatele
siduvad;

a) teha otsuseid, mis on võrguettevõtjatele
siduvad;

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist;
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konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;
(c) taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud;

c) taotleda võrguettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud;

(d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma 
käesolevast direktiivist või reguleeriva 
asutuse või ameti poolt vastu võetud 
otsustest tulenevaid kohustusi;

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone võrguettevõtjatele, 
kes ei täida oma käesolevast direktiivist või 
reguleeriva asutuse või ameti poolt vastu 
võetud otsustest tulenevaid kohustusi;

(e) omada asjakohaseid uurimisõigusi ning 
vajalikke volitusi vaidluste lahendamise 
korraldamiseks vastavalt lõigetele 7 ja 8;

e) omada asjakohaseid uurimisõigusi ning 
vajalikke volitusi vaidluste lahendamise 
korraldamiseks vastavalt lõigetele 7 ja 8;

(f) heaks kiita artiklis 26 osutatud 
kaitsemeetmed.

f) heaks kiita artiklis 26 osutatud 
kaitsemeetmed.

Or. en

Selgitus 

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on luua ELi turul konkureerivatele gaasiettevõtjatele võrdsed 
tegutsemisvõimalused. Reguleerivate ja konkurentsiasutuste vahel on vaja selgelt vahet teha. 

Muudatusettepanek 430
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatele asutustele antakse komisjoni ettepanekus volitus kasutada 
energiaettevõtete suhtes struktuurseid meetmeid ja nõrgestada nende turupositsiooni, isegi 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Jääb arusaamatuks, miks peaksid reguleerivate 
asutuste sekkumisvolitused olema seotud väiksema arvu eeltingimustega kui 
konkurentsieeskirjade rikkumiste tuvastamise eest esialgselt vastutavate konkurentsiasutuste 
volitused. 

Muudatusettepanek 431
Alyn Smith

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele 
asutustele antakse volitused, mis 
võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ülesandeid kindlaksmääratud raamistikus 
tõhusalt ja kiiresti täita. Reguleerival 
asutusel on õigus riiklike eeskirjadega 
kooskõlas olevas kindlaksmääratud 
raamistikus:

Or. en

Muudatusettepanek 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele 
asutustele antakse volitused, mis 
võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ülesandeid tõhusalt ja kiiresti täita. Selleks 
peavad reguleerival asutusel olema 

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele 
asutustele antakse volitused, mis 
võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ülesandeid kindlaksmääratud raamistikus 
tõhusalt ja kiiresti täita. Reguleerival 
asutusel on õigus riiklike eeskirjadega 
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vähemalt järgmised volitused: kooskõlas olevas kindlaksmääratud 
raamistikus:

Or. en

Selgitus

Seadusandjad peaksid vastutama, et oleks tagatud kooskõla kindlaksmääratud õigusliku 
raamistiku piiresse jäävate eeskirjadega (käesoleva direktiivi alusel) ja nende riiklike 
õiguslike volituste raames. 

Muudatusettepanek 433
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele 
asutustele antakse volitused, mis 
võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ülesandeid kindlaksmääratud raamistikus 
ja oma riiklike õiguslike volituste raames 
tõhusalt ja kiiresti täita. Reguleerival 
asutusel peavad olema vähemalt järgmised 
volitused:

Or. en

Muudatusettepanek 434
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teha otsuseid, mis on gaasiettevõtjatele
siduvad;

a) teha otsuseid, mis on võrguettevõtjatele
siduvad;
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Or. de

Selgitus

Meetmeid tuleks võtta ainult juhul, kui on tõepoolest rikutud reguleerivaid eeskirju. 
Gaasivõimsuste vabastamise poliitika tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek 435
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teha otsuseid, mis on gaasiettevõtjatele
siduvad;

a) teha otsuseid, mis on võrguettevõtjatele
siduvad;

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatele asutustele antakse komisjoni ettepanekus volitus kasutada 
energiaettevõtete suhtes struktuurseid meetmeid ja nõrgestada nende turupositsiooni, isegi 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Jääb arusaamatuks, miks peaksid reguleerivate 
asutuste sekkumisvolitused olema seotud väiksema arvu eeltingimustega kui 
konkurentsieeskirjade rikkumiste tuvastamise eest esialgselt vastutavate konkurentsiasutuste 
volitused. 

Muudatusettepanek 436
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku b) kontrollida koostöös riikliku 



PE404.589v01-00 8/95 AM\715991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui reguleerivaid eeskirju on 
rikutud, otsustama asjakohaste meetmete 
üle, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, 
et edendada tõhusat võrguhaldust;

Or. de

Selgitus

Meetmeid tuleks võtta ainult juhul, kui on tõepoolest rikutud reguleerivaid eeskirju. 
Gaasivõimsuste vabastamise poliitika tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek 437
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) viia koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega läbi uuringuid 
gaasiturgude toimimise kohta;

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatele asutustele antakse komisjoni ettepanekus volitus kasutada 
energiaettevõtete suhtes struktuurseid meetmeid ja nõrgestada nende turupositsiooni, isegi 
kui nad ei ole konkurentsieeskirju rikkunud. Jääb arusaamatuks, miks peaksid reguleerivate 
asutuste sekkumisvolitused olema seotud väiksema arvu eeltingimustega kui 
konkurentsieeskirjade rikkumiste tuvastamise eest esialgselt vastutavate konkurentsiasutuste 
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volitused.

Muudatusettepanek 438
Norbert Glante

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist;

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide reguleerivatele asutustele antakse komisjoni ettepanekus volitus kasutada 
energiaettevõtete suhtes enda äranägemisel struktuurseid meetmeid. Jääb arusaamatuks, miks 
antakse võimalus kõnealuste meetmete võtmiseks ka juhul, kui konkurentsieeskirju ei ole 
rikutud. 

Muudatusettepanek 439
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja esitada pädevale asutusele 
ettepanek asjakohaste meetmete kohta, 
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meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et 
edendada tõhusat konkurentsi ja tagada 
turu nõuetekohane toimimine;

Or. fr

Selgitus

Selge konkurentsiraamistiku puudumisel annaks käesolev ettepanek reguleerivatele asutustele 
absoluutse ja ettearvamatu õiguse sekkuda turu toimimisse, ületades sellega riikide 
konkurentsiasutuste õigusi. Jättes kõrvale asjaolu, et gaasivõimsuse vabastamine ei ole 
imevahend (tarneallikad on kunstlikud ja gaasi müüakse tegelikult sihtturust erinevatel 
tingimustel), satuks reguleerimata õigus vastuollu siseturu suhtes kohaldatavate eeskirjade 
ühtlustamise eesmärgiga. 

Muudatusettepanek 440
Alyn Smith

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) teha koostööd riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimise valdkonnas ja võtta meetmeid, 
mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et 
edendada tõhusat konkurentsi ja tagada 
turu nõuetekohane toimimine;

Or. en

Selgitus

Seadusandjad peaksid vastutama, et oleks tagatud kooskõla kindlaksmääratud õigusliku 
raamistiku piiresse jäävate eeskirjadega. Kehtestada tuleks läbipaistev edasikaebuste 
esitamise kord, mida on võimalik kasutada seadusandjate järelduste vaidlustamise korral. 
Konkurentsieeskirjade jõustajad peaksid olema konkurentsiasutused ja mitte sõltumatult 
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tegutsev seadusandja. Investeeringute edendamiseks peaks raamistik, mille piires 
seadusandjad töötavad, olema vähemalt läbipaistev ja kindel. 

Muudatusettepanek 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) teha koostööd riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimise kontrolli valdkonnas ja 
otsustada kõnealuste kontrollide alusel ja 
riiklike õiguslike volituste piires 
asjakohaste meetmete üle, mis on vajalikud 
ja proportsionaalsed, et tagada kooskõla 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste või reguleeriva asutuse või 
ameti otsustega;

Or. en

Selgitus

Konkurentsieeskirjade jõustajad peaksid olema konkurentsiasutused ja mitte sõltumatult 
tegutsev seadusandja.

Muudatusettepanek 442
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui on tegemist reguleerivate 
eeskirjade rikkumisega, otsustama 
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meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

asjakohaste meetmete üle, mis on vajalikud 
ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
võrguhaldust;

Or. en

Selgitus

Üldjuhul on turuvõimu kuritarvitamise korral kohaldatavad konkurentsiõiguse eeskirjad nii 
ELi kui ka riiklikul tasandil asjakohased ja esitatud sõnastusega ei tohiks neid kõrvale 
tõrjuda. Üldjuhul ei nõuta meetmete asjakohasust. Gaasivõimsuse vabastamise programmid 
tekitaksid gaasivarude turgudega paralleelse turu, vähendades viimati nimetatu likviidsust. 
Eeskiri toob investorite jaoks kaasa suure ebakindluse.

Muudatusettepanek 443
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja otsustada kõnealuste 
kontrollide alusel meetmete üle, mis on 
vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada 
tõhusat konkurentsi ja tagada turu 
nõuetekohane toimimine, mis hõlmab ka 
gaasivõimsuse vabastamise programme;

Or. en

Selgitus

Enamikus Euroopa Liidu kohtusüsteemides on ainult seaduslik kohus suuteline kontrollima, 
kas seadusandja on otsuse vastuvõtmisel järginud õiget korda (/marginaalne kontroll). 
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Muudatusettepanek 444
Eluned Morgan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme; tagada tõeliselt 
konkurentsivõimelise turu loomine ELis, 
andes volituse gaasivõimsuse 
järkjärguliseks vabastamiseks tegelike 
kuludega, nii et 2020. aastaks ei ole 
ühelgi ettevõttel võimalik arvestada üle 20 
% suuruse osaga asjaomasest turust; 
asjaomase turu määrab kindlaks 
komisjon;

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivatele asutustele antakse volitus piirata gaasiettevõtja turuosa 20 %ga, et 
tagada ühe või mitme turuosalise valitseva seisundi ärahoidmine konkreetsel turul. See avab 
liikmesriikide turud, eelkõige need, kus mõnel turuosalisel on valitsev seisund, mida nad on 
mitmel juhul süüliselt kasutanud võimu kuritarvitamiseks, ja tagab õiglase juurdepääsu 
teistele turuosalistele. Turgude integreerumise käigus laieneb turu geograafiline suurus, mis 
võimaldab ettevõttel kasvada. 

Muudatusettepanek 445
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 3 punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme;

b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude 
toimimist ja kui konkurentsieeskirjade 
rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste 
meetmete üle, mis on vajalikud ja 
proportsionaalsed, et edendada tõhusat 
konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane 
toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse 
vabastamise programme; tagada tõeliselt 
konkurentsivõimelise turu loomine ELis, 
andes volituse gaasivõimsuse 
järkjärguliseks vabastamiseks tegelike 
kuludega, nii et 2020. aastaks ei ole 
ühelgi ettevõttel võimalik arvestada üle 50 
% suuruse osaga asjaomasest turust; 
asjaomase turu määrab kindlaks 
komisjon;

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivatele asutustele antakse volitus piirata gaasiettevõtja turuosa 50 %ga, et 
tagada ühe või mitme turuosalise valitseva seisundi ärahoidmine konkreetsel turul. See avab 
liikmesriikide turud, eelkõige need, kus mõnel turuosalisel on valitsev seisund, mida nad on 
mitmel juhul süüliselt kasutanud võimu kuritarvitamiseks, ja tagab õiglase juurdepääsu 
teistele turuosalistele. Turgude integreerumise käigus laieneb turu geograafiline suurus, mis 
võimaldab ettevõtetel kasvada.

Muudatusettepanek 446
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kui ei ole tegemist 
konkurentsieeskirjade rikkumisega, võtta 
meetmeid, kui alla 20 % liikmesriikidesse 
või asjaomasele turule määratud 
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sisenemispunktides sissetulevast gaasist 
pakutakse hulgimüügiturule läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva korra, näiteks 
vahetuse alusel;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on edendada uute ja väiksemate gaasiettevõtjate 
turulepääsu ja muuta hinnakujundus gaasiturul läbipaistvamaks. 

Muudatusettepanek 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud;

c) saada maagaasiettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud, kaasa arvatud 
põhjendused kolmandale osapoolele 
juurdepääsu andmata jätmise kohta ning 
teave võrgustiku tugevdamiseks vajalike 
meetmete kohta; teha vajaduse korral 
koostööd finantsturgude seadusandjatega; 

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide reguleerivatel asutustel oleks võimalik gaasituru toimimist jälgida, peaks 
neil olema võimalik saada gaasiettevõtjatelt kogu vajalikku teavet. 
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Muudatusettepanek 448
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud;

c) saada maagaasiettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud, kaasa arvatud 
põhjendused kolmandale osapoolele 
juurdepääsu andmata jätmise kohta ning 
teave võrgustiku tugevdamiseks vajalike 
meetmete kohta; teha vajaduse korral 
koostööd finantsturgude seadusandjatega;

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide reguleerivatel asutustel oleks võimalik maagaasituru toimimist jälgida, 
peaks neil olema võimalik saada maagaasiettevõtjatelt kogu vajalikku teavet.

Muudatusettepanek 449
Alyn Smith

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud;

c) taotleda vastavalt liikmesriikides 
kehtivale andmete kogumise korrale 
maagaasiettevõtjatelt mis tahes andmeid, 
mis on talle oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud;

Or. en
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Muudatusettepanek 450
Alyn Smith

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma 
käesolevast direktiivist või reguleeriva 
asutuse või ameti poolt vastu võetud 
otsustest tulenevaid kohustusi;

d) määrata asjakohaseid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma 
käesolevast direktiivist või reguleeriva 
asutuse või ameti poolt vastu võetud 
otsustest tulenevaid kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 451
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused vastutavad selle 
eest, et kehtestatakse järgmised tingimused 
ja kiidetakse need heaks enne nende 
jõustumist:

4. Reguleerivad asutused vastutavad selle 
eest, et järgmised tingimused kiidetakse 
heaks enne nende jõustumist: 

Or. en

Selgitus

Kehtiva seadusandliku korra kohaselt on liikmesriikidel võimalik valida, kas kehtestada 
ametlik kontroll tariifide endi või tariifide arvutamise meetodite üle. Lisaks on reguleeriva 
asutuse tariifide kehtestamise pädevus vastuolus artikliga 19, mille kohaselt tuleb juurdepääs 
tagada heakskiidetud tariifide alusel. 
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Muudatusettepanek 452
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele ja torujuhtmete paketile, 
kui see on tehniliselt ja/või majanduslikult 
vajalik, et võimaldada tarbijate 
varustamisel tõhusat juurdepääsu 
võrgule, juurdepääsu tingimused ja tariifid.
Need tariifid kajastavad tegelikke 
kulutusi, kui need on vastavuses tõhusa ja 
struktuurselt võrreldava halduri 
kulutustega ja läbipaistvad. Need peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Punkti a sõnastus on suunatud praegusele tühimikule direktiivides/määrustes, sest puudub 
nõue kulude kajastamiseks jaotustariifides. Esitatud sõnastusega laiendatakse gaasi 
edastamise määruse kehtivaid sätteid gaasi jaotamisele ja maagaasi veeldusjaamadele (välja 
arvatud erandid). Samuti võetakse torujuhtmete paketi sätte aluseks kolmandate isikute 
juurdepääsueeskirjad, asendades sellega liikmesriikide kolmandate isikute 
juurdepääsueeskirjade või läbirääkimistel põhineva kolmandate isikute juurdepääsu valimise 
õiguse. 
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Muudatusettepanek 453
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid kajastavad 
tegelikke kulutusi, kui need on vastavuses 
tõhusa ja struktuurselt võrreldava halduri 
kulutustega ja läbipaistvad. Need peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Punkt a on suunatud praegusele tühimikule direktiivides/määrustes, sest puudub nõue kulude 
kajastamiseks jaotustariifides.

Muudatusettepanek 454
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid ja nende arvutamise 
meetodid või teise võimalusena edastus- ja 
jaotustariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
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veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

järelevalve, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid, kaasa arvatud nende 
arvutamise meetodid või teise 
võimalusena maagaasi veeldusjaamadele 
juurdepääsu tariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse. Uute 
investeeringutega seoses võib see hõlmata 
erieeskirju;

Or. en

Selgitus

Asjakohane on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused vastutaksid edastus- ja 
jaotustariifide ning edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest 
või teise võimalusena edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest, 
sealhulgas tariifide kehtestamise meetodite rakendamise järelevalve eest.

Sama kohaldatakse maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu suhtes. 

Muudatusettepanek 455
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid ja nende arvutamise 
meetodid või teise võimalusena edastus- ja 
jaotustariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid, kaasa arvatud nende 
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veeldusjaamade rentaabluse; arvutamise meetodid või teise 
võimalusena maagaasi veeldusjaamadele 
juurdepääsu tariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse. Uute 
investeeringutega seoses võib see hõlmata 
erieeskirju;

Or. en

Selgitus

Asjakohane on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused vastutaksid edastus- ja 
jaotustariifide ning edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest 
või teise võimalusena edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest, 
sealhulgas tariifide kehtestamise meetodite rakendamise järelevalve eest. Sama kohaldatakse 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu suhtes. 

Muudatusettepanek 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse; 

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid ja nende arvutamise 
meetodid või teise võimalusena edastus- ja 
jaotustariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid, kaasa arvatud nende 
arvutamise meetodid või teise 
võimalusena maagaasi veeldusjaamadele 
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juurdepääsu tariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse. Uute 
investeeringutega seoses võib see hõlmata 
erieeskirju;

Or. en

Selgitus

Asjakohane on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused vastutaksid edastus- ja 
jaotustariifide ning edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest 
või teise võimalusena edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest, 
sealhulgas tariifide kehtestamise meetodite rakendamise järelevalve eest. Sama kohaldatakse 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu suhtes.

Muudatusettepanek 457
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid ja nende arvutamise 
meetodid või teise võimalusena edastus- ja 
jaotustariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid, kaasa arvatud nende 
arvutamise meetodid või teise 
võimalusena maagaasi veeldusjaamadele 
juurdepääsu tariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
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veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Asjakohane on tagada, et riiklikud reguleerivad asutused vastutaksid a) edastus- ja 
jaotustariifide ja nende arvutamise meetodite või teise võimalusena b) edastus- ja 
jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodite eest, sealhulgas tariifide kehtestamise 
meetodite rakendamise järelevalve eest.

Muudatusettepanek 458
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid ja nende arvutamise meetodid 
või teise võimalusena edastus- ja 
jaotustariifide kehtestamise või 
heakskiitmise meetodid ja nende 
järelevalve. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Süsteemi läbipaistvus peab olema garanteeritud, et tagada juurdepääs kõikide turuosaliste 
jaoks ning riiklik reguleeriv asutus on kohustatud tagama planeerimissuutlikkuse.
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Muudatusettepanek 459
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid ja kõnealuste tariifide 
arvutamise meetodid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid või vähemalt kõnealuste tariifide 
arvutamiseks kasutatavad meetodid. Need 
tariifid ja meetodid peavad võimaldama 
teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Kehtiva seadusandliku korra kohaselt on liikmesriikidel võimalik valida, kas kehtestada 
regulatiivne kontroll tariifide või tariifide arvutamise meetodite üle. Lisaks on reguleeriva 
asutuse tariifide kehtestamise pädevus vastuolus artikliga 19, mille kohaselt tuleb juurdepääs 
tagada heakskiidetud tariifide alusel.

Muudatusettepanek 460
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
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jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

jaotamise tariifid või nende arvutamise 
meetodid, ning maagaasi veeldusjaamadele 
juurdepääsu tingimused ja tariifid või 
tariifide arvutamise meetodid. Need 
tariifid peavad võimaldama teha 
võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse 
vajalikke investeeringuid nii, et need 
investeeringud tagaksid võrkude ja 
maagaasi veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Riiklikel reguleerivatel asutustel peaks olema vajalik paindlikkus mitte ainult tariifide, vaid ka 
tariifide arvutamise meetodi kehtestamiseks. 

Muudatusettepanek 461
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse. Tariifidega 
võib uute infrastruktuuride puhul ette 
näha ka erireguleerimise;

Or. de

Selgitus

Edastamise ja jaotamise tariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodid ja/või järelevalve 
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ameti poolt peaks võimaldama teha maagaasi veeldusjaamade võrkudesse vajalikke 
investeeringuid. 

Muudatusettepanek 462
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tasakaalustamisteenuste osutamine. b) tasakaalustamisteenuste osutamine, mis 
võimalikus ulatuses kajastavad kulusid ja 
ei mõjuta tulusid, andes võrgukasutajatele 
asjakohaseid ergutusi gaasiga 
varustamise ja selle tarbimise 
tasakaalustamiseks. Need on õiglased ja 
mittediskrimineerivad ja põhinevad 
objektiivsetel kriteeriumidel. 

Or. en

Selgitus

Punkti b sõnastus põhineb elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühma 
(ERGEG) gaasi tasakaalustamist käsitleva hea tava suunistel ja kinnitab põhimõtet, et 
põhivõrguettevõtjate tasakaalustamistegevused ei tohiks tulusid suures ulatuses mõjutada 
(välja arvatud ainult tulemuslikkusega seotud ergutuste võimalus). 

Muudatusettepanek 463
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tasakaalustamisteenuste osutamine. b) tasakaalustamisteenuste osutamine, mis 
võimalikus ulatuses kajastavad kulusid ja 
ei mõjuta tulusid, andes võrgukasutajatele 
asjakohaseid ergutusi gaasiga 
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varustamise ja selle tarbimise 
tasakaalustamiseks. Need on õiglased ja 
mittediskrimineerivad ja põhinevad 
objektiivsetel kriteeriumidel.

Or. en

Selgitus

Punkt b põhineb ERGEGi gaasi tasakaalustamist käsitleva hea tava suunistel ja kinnitab 
põhimõtet, et põhivõrguettevõtjate tasakaalustamistegevused ei tohiks tulusid suures ulatuses 
mõjutada.

Muudatusettepanek 464
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) gaasi kvaliteediga seotud teenuste 
osutamine.

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad lisaks ühenduste ja tasakaalustamisteenuste 
tingimuste kehtestamisele/heakskiitmisele ka jälgima/reguleerima gaasi kvaliteedi 
muundamise teenuste osutamist (samuti RTPA alusel), mis võib vastasel juhul osutuda 
suureks piiranguks uutele turuletulijatele/konkurentsile. 

Muudatusettepanek 465
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) gaasi kvaliteediga seotud teenuste 
osutamine turu jaoks.

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused peavad ka jälgima/reguleerima gaasi kvaliteedi muundamise 
teenuste osutamist, mis võib vastasel juhul osutuda suureks piiranguks uutele 
turuletulijatele/konkurentsile.

Muudatusettepanek 466
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
süsteemihalduritele antakse nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis piisavaid 
ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

5. Tariife ja meetodeid heaks kiites tagavad 
reguleerivad asutused, et võrguettevõtjatele
antakse nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis piisavaid ergutusi jõudluse 
tõhustamiseks, turgude integreerimise 
soodustamiseks ja seonduvate 
teadusuuringute toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Kehtiva seadusandliku korra kohaselt on liikmesriikidel võimalik valida, kas kehtestada 
regulatiivne kontroll tariifide endi või tariifide arvutamise meetodite heakskiitmise vormis.
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Muudatusettepanek 467
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
süsteemihalduritele antakse nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis piisavaid 
ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

5. Tariifide ja tasakaalustamisteenuste 
tingimusi kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjatele antakse nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi 
jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused on kohustatud tagama, et põhivõrguettevõtjate 
tasakaalustamistegevused viiakse läbi avatud ja läbipaistval viisil, et tagada kõikide 
turuosaliste võrdsus. 

Muudatusettepanek 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
süsteemihalduritele antakse nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis piisavaid 
ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

5. Tariifide ja tasakaalustamisteenuste 
tingimusi kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjatele antakse nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi 
jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

Or. en
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Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused on kohustatud tagama, et põhivõrguettevõtjate 
tasakaalustamistegevused viiakse läbi avatud ja läbipaistval viisil, et tagada kõikide 
turuosaliste võrdsus.

Muudatusettepanek 469
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
süsteemihalduritele antakse nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis piisavaid 
ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

5. Tariife või tariifide arvutamise 
meetodeid kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et
võrguettevõtjatele antakse nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi 
jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Riiklikel reguleerivatel asutustel peaks olema vajalik paindlikkus mitte ainult tariifide, vaid ka 
tariifide arvutamise meetodi kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 470
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
süsteemihalduritele antakse nii lühikeses 

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjatele antakse nii lühikeses kui 
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kui ka pikas perspektiivis piisavaid 
ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi 
jõudluse tõhustamiseks ja turgude 
integreerimise soodustamiseks.

Or. en

Selgitus

Teadusuuringute toetamiseks ei tohiks anda ergutusi tariifide kehtestamise kaudu, kui puudub 
konkreetne eesmärk, kuidas teadusuuringuid võrgutegevuses kasutada. Teadusuuringuid on 
võimalik käsitleda pigem vahendi kui eesmärgina ja võrgutariifide reguleerimisel tuleks 
ergutusi kohaldada ainult selliste eesmärkidele nagu jõudlus ja turuintegratsioon. 

Muudatusettepanek 471
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
süsteemihalduritele antakse nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis piisavaid 
ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude 
integreerimise soodustamiseks ja 
seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjatele antakse nii lühikeses kui 
ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi 
jõudluse tõhustamiseks ja turgude 
integreerimise soodustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
jälgivad ülekoormusega tegelemist riikide 
elektrisüsteemides ja võrkudevahelistes 
ühendustes. 
Põhivõrguettevõtjad esitavad 
ülekoormusega tegelemise korra koos 
võimsuste jaotamisega riiklikele 
reguleerivatele asutustele heakskiitmiseks. 
Riiklikud reguleerivad asutused võivad 
nõuda põhivõrguettevõtjatelt kõnealuste 
eeskirjade muutmist enne nende 
heakskiitmist.

Or. en

Selgitus

Meil on vaja tagada riiklike reguleerivate asutuste vaheline tõhus kooskõlastamine võimsuste 
jaotamise mehhanismide ja üldisemalt ülekoormusega tegelemise valdkonnas. Seetõttu tuleb 
selgelt sätestada ülekoormusega tegelemise korra ametlik heakskiitmine seadusandjate poolt, 
et tagada määruse 1228/2003 tõhus jõustamine. 

Muudatusettepanek 473
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
jälgivad ülekoormusega tegelemist riikide 
elektrisüsteemides ja võrkudevahelistes 
ühendustes.
Põhivõrguettevõtjad esitavad 
ülekoormusega tegelemise korra koos 
võimsuste jaotamisega riiklikele 
reguleerivatele asutustele heakskiitmiseks. 
Riiklikud reguleerivad asutused võivad 
nõuda põhivõrguettevõtjatelt kõnealuste 
eeskirjade muutmist enne nende 
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heakskiitmist.

Or. en

Selgitus

Seetõttu tuleb selgelt sätestada ülekoormusega tegelemise korra ametlik heakskiitmine 
seadusandjate poolt, et tagada määruse 1775//2005 tõhus jõustamine.

Muudatusettepanek 474
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

Or. de

Selgitus

Gaasihoidlad ja maagaasi veeldusjaamad ei ole monopoolses seisundis. Reguleerimine 
ohustab lisaks praegust konkurentsi ja vajalike täiendavate gaasihoidlate ehitamiseks 
kavandatud investeeringuid. 

Muudatusettepanek 475
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 476
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 477
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Muudatusettepanek 478
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda infrastruktuuri 
halduritelt, kellele laienevad artiklis 18, 
artikli 19 lõikes 4 ja artiklis 20 sätestatud 
reguleeritud kolmandate isikute 
juurdepääsusüsteemi sätted, tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.
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Or. fr

Selgitus

Eesmärgiks on arvesse võtta kõnealuses direktiivis pakutavat võimalust reguleerimata 
kolmandate isikute juurdepääsusüsteemi loomiseks teatud tingimustel (kui erandi võimalus on 
sätestatud artiklis 22 või kui liikmesriik valib hoidlatele juurdepääsu läbirääkimistel põhineva 
süsteemi (artikli 19 lõige 3)).

Muudatusettepanek 479
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda infrastruktuuri
halduritelt, kellele laienevad artiklis 18, 
artikli 19 lõikes 4 ja artiklis 20 sätestatud 
reguleeritud kolmandate isikute 
juurdepääsusüsteemi sätted, tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

Or. fr

Selgitus

Direktiivis pakutava võimaluse arvesse võtmine reguleerimata kolmandate isikute 
juurdepääsusüsteemi loomiseks teatud tingimustel (kui erandi võimalus on sätestatud artiklis 
22 või kui liikmesriik valib hoidlatele juurdepääsu läbirääkimistel põhineva süsteemi (artikli 
19 lõige 3)).
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Muudatusettepanek 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt käesolevas artiklis 
osutatud tingimuste muutmist, et tagada 
nende proportsionaalsus ja 
mittediskrimineeriv kohaldamine. 
Edastamise, maagaasi veeldusjaamade ja 
jaotamise tariifide kehtestamisega 
viivitamise korral on riiklikel 
reguleerivatel asutustel õigus kehtestada 
edastamise ja jaotamise tariifid esialgsel 
alusel ja võtta vastu otsus asjakohaste 
kompensatsioonimeetmete kohta, kui 
lõplikud tariifid esialgsetest erinevad. 

Or. en

Muudatusettepanek 481
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt käesolevas artiklis 
osutatud tingimuste muutmist, et tagada 
nende proportsionaalsus ja 
mittediskrimineeriv kohaldamine. 
Edastamise, maagaasi veeldusjaamade ja 
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jaotamise tariifide kehtestamisega 
viivitamise korral on riiklikel 
reguleerivatel asutustel õigus kehtestada 
edastamise ja jaotamise tariifid esialgsel 
alusel ja võtta vastu otsus asjakohaste 
kompensatsioonimeetmete kohta, kui 
lõplikud tariifid esialgsetest erinevad.

Or. en

Selgitus

Riikide seadusandjatel peaks kõnealune õigus olema, et tagada asjakohase tegevuse 
läbiviimine põhivõrguettevõtjate ja jaotusvõrguettevõtjate poolt. 

Muudatusettepanek 482
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid ja meetodid, et tagada 
nende proportsionaalsus ja 
mittediskrimineeriv kohaldamine.

Or. en

Selgitus

Kehtiva seadusandliku korra kohaselt on liikmesriikidel võimalik valida, kas kehtestada 
regulatiivne kontroll tariifide endi või tariifide arvutamise meetodite üle.
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Muudatusettepanek 483
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui osaline soovib esitada kaebuse 
põhivõrguettevõtja, maagaasi veeldusjaama 
halduri või jaotusvõrguettevõtja vastu, võib 
ta selle saata reguleerivale asutusele, kes 
vaidlusi lahendava asutusena teeb otsuse 
kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist. 
Seda ajavahemikku võib pikendada kahe 
kuu võrra, kui reguleeriv asutus soovib 
lisateavet. Ajavahemikku võib pikendada 
kaebuse esitaja nõusolekul. Nimetatud 
otsus on siduv, kui ja kuni see ei kaota 
kehtivust seoses edasikaebamisega.

7. Kui osaline soovib esitada kaebuse 
põhivõrguettevõtja, maagaasi veeldusjaama 
või gaasihoidla halduri või 
jaotusvõrguettevõtja vastu, võib ta selle 
saata reguleerivale asutusele, kes vaidlusi 
lahendava asutusena teeb otsuse kahe kuu 
jooksul pärast kaebuse saamist. Seda 
ajavahemikku võib pikendada kahe kuu 
võrra, kui reguleeriv asutus soovib 
lisateavet. Ajavahemikku võib pikendada 
kaebuse esitaja nõusolekul. Nimetatud 
otsus on siduv, kui ja kuni see ei kaota 
kehtivust seoses edasikaebamisega.

Or. en

Selgitus

Gaasihoidla halduri vastu peaks olema võimalik esitada kaebus. 

Muudatusettepanek 484
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Osaline, kelle huve on kahjustatud ja 
kellel on õigus esitada kaebus seoses 
käesoleva artikli kohaselt metoodika kohta 
tehtud otsusega, või kui reguleeriv asutus 
on kohustatud konsulteerima seoses 
kavandatud metoodikaga, võib hiljemalt 
kahe kuu jooksul pärast otsuse või otsuse 

8. Osaline, kelle huve on kahjustatud ja 
kellel on õigus esitada kaebus seoses 
käesoleva artikli kohaselt metoodika kohta 
tehtud otsusega, või kui reguleeriv asutus 
on kohustatud konsulteerima seoses 
kavandatud tariifide ja metoodikaga, võib 
hiljemalt kahe kuu jooksul pärast otsuse 
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projekti avaldamist või liikmesriikide poolt 
kehtestatud lühema tähtaja jooksul esitada 
kaebuse, milles nõutakse otsuse 
läbivaatamist. Kõnealune kaebus ei peata 
otsuse täitmist.

või otsuse projekti avaldamist või 
liikmesriikide poolt kehtestatud lühema 
tähtaja jooksul esitada kaebuse, milles 
nõutakse otsuse läbivaatamist. Kõnealune 
kaebus ei peata otsuse täitmist.

Or. en

Selgitus

Kehtiva seadusandliku korra kohaselt on liikmesriikidel võimalik valida, kas kehtestada 
regulatiivne kontroll tariifide või tariifide arvutamise meetodite üle.

Muudatusettepanek 485
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid kehtestavad 
reguleerimiseks, kontrollimiseks ning 
läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja 
tõhusad mehhanismid, et vältida eriti 
tarbijaid kahjustavat turgu valitseva 
seisundi kuritarvitamist ja turuvallutuslikku 
käitumist. Nende mehhanismide puhul 
tuleb arvesse võtta asutamislepingu sätteid 
ja eelkõige selle artiklit 82.

9. Liikmesriigid kehtestavad 
kontrollimiseks ning läbipaistvuse 
tagamiseks sobivad ja tõhusad 
mehhanismid, et vältida eriti tarbijaid 
kahjustavat turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamist ja turuvallutuslikku 
käitumist. Nende mehhanismide puhul 
tuleb arvesse võtta asutamislepingu sätteid 
ja eelkõige selle artiklit 82.

Or. de

Selgitus

Paljudes liikmesriikides tegelevad konkurentsivaldkondadesse sekkumisega 
konkurentsiasutused. Teistes riikides seevastu on antud ka need pädevused reguleerivatele 
asutustele. Erinevate õigussüsteemide valguses on artikli 24c lõike 9 sõnastus seega väär. 
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Muudatusettepanek 486
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud, proportsionaalsed ja 
vajalikud, võttes nõuetekohaselt arvesse 
asjaomaste turuosaliste arvamusi ja 
nende kehtivaid lepingulisi kohustusi 
ning otsusega kaasnevaid oodatavaid 
kulusid ja kasu, ning need avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema nõuetekohaselt motiveeritud ja
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus on vajalik riiklike reguleerivate asutuste sõltumatuse tagamiseks. 



PE404.589v01-00 42/95 AM\715991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 488
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema nõuetekohaselt motiveeritud ja
põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus organile, kes on asjaomastest
pooltest sõltumatu.

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus kohtule või teisele sõltumatule 
riiklikule asutusele, kes on asjaomastest 
pooltest ja riigiasutustest sõltumatu.

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivate asutuste otsuste sõltumatuse ja terviklikkuse tagamiseks peaks 
kaebustega tegelema sõltumatu ja erapooletu organ, näiteks kohtud, mis ei ole erasektori või 
poliitika mõju all, seda ka kooskõlas artikli 24a lõikega 2, milles on sätestatud reguleerivate 
asutuste sõltumatus avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest, turuhuvidest ja 
riigiasutustest. Kohtute kaudu käsitletavad kaebused aitavad muuta reguleerivad otsused 
poliitilisest sekkumisest sõltumatuks. 
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Muudatusettepanek 490
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus organile, kes on asjaomastest 
pooltest sõltumatu.

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus kohtule või teisele sõltumatule 
riiklikule asutusele, kes on asjaomastest 
pooltest ja valitsuse mõjust sõltumatu.

Or. de

Selgitus

Reguleerivate asutuste sõltumatuse tagamiseks tuleks kaebused esitada sõltumatule ja 
erapooletule asutusele. See vastab artikli 24a lõike 2 sätetele reguleerivate asutuste 
sõltumatuse kohta avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest, turuhuvidest ja riigiasutustest. 
Kui reguleerivate asutuste otsuste suhtes esitatavate kaebustega tegelevad kohtud, tugevdab 
see kõnealuste otsuste sõltumatust. 

Muudatusettepanek 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus organile, kes on asjaomastest 
pooltest sõltumatu.

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus organile, kes on asjaomastest 
pooltest sõltumatu. Tagada tuleb kaebuse 
esitamise võimalus nii otsuse sisu kui 
järgitava korra suhtes. 
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Or. en

Selgitus

Riikide seadusandjate õiguste ja kohustuste ühtlustamisest tulenevalt tuleks ühtlustada ka 
kaebuste esitamise kord. 

Muudatusettepanek 492
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised. 
Kõnealused meetmed, 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

Komisjoni siinkohal esitatud suuniste andmise pädevus kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt piirab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb tagasi lükata. 

Muudatusettepanek 493
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta välja jäetud
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reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised. 
Kõnealused meetmed, 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

Kavandatud komiteemenetlus piirab Euroopa Parlamendi mõjuvõimu. Selle tagajärjel jääksid 
olulised otsused energia siseturu kujundamise kohta demokraatliku õigusloomega seotud 
menetluse raamest välja. Komiteemenetlusega komisjonile antavate pädevuste ulatus ei ole 
asjakohane. 
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Muudatusettepanek 495
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised. 
Kõnealused meetmed, 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

Artikli 24c lõige 14 jäetakse välja põhjusel, et vastav säte annaks komisjonile olulised 
volitused, nimelt seadusandjate pädevuste määramise õiguse.

Muudatusettepanek 496
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

14. Komisjon võib muuta reguleerivate 
asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud 
volituste rakendussuuniseid. Kõnealuseid 
meetmeid, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, muudetakse artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de
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Selgitus

Ettepanek tagab, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. 
Komisjonile õiguste andmine peab jääma võimalike vajalike kohanduste piiresse. 

Muudatusettepanek 497
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, jaotada 
tõhusalt piiriüleseid võimsusi ning 
kindlustada piirkonnas vastastikuse 
ühendamise võimsuse selline tase, mis 
sobib tõhusa konkurentsi edendamiseks.

Or. de

Selgitus

Piiriülese konkurentsi loomiseks on vaja rajada vajalikud infrastruktuuritingimused. See 
hõlmab ka piisavat ühendamisvõimsust. 

Gaasibörside kui vaba keskse turutegevuse arendamine on ainuüksi turu ja mitte mingil juhul 
reguleerivate asutuste otsus. 

Muudatusettepanek 498
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, 
arendada ühiseid gaasibörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning kindlustada 
piirkonnas vastastikuse ühendamise 
võimsuse minimaalne tase, et võimaldada 
tõhusa konkurentsi arengut. Reguleeriva 
asutuse otsusest, mis takistab 
gaasiturgude reguleerimist piirkondlikul 
tasandil, teatatakse komisjonile ja 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööametile.

Or. ro

Muudatusettepanek 499
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 500
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reguleerivatel asutustel on õigus 
sõlmida regulatiivse koostöö 
edendamiseks kokkuleppeid ELi teiste 
reguleerivate asutustega.

Or. de

Selgitus

Reguleerivatele asutustele tuleb anda vastava riigi õigusaktide raames õigus sõlmida 
kokkuleppeid ELi teiste reguleerivate asutustega, et edendada sellisel viisil paremat koostööd 
ja suuremat ühtsust. 

Muudatusettepanek 501
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reguleerivatel asutustel on õigus 
sõlmida regulatiivse koostöö 
edendamiseks kokkuleppeid ELi teiste 
reguleerivate asutustega.

Or. en

Selgitus

Reguleerivatele asutustele tuleb anda vastava riigi õigusaktide raames õigus sõlmida 
kokkuleppeid ELi teiste reguleerivate asutustega, et edendada sellisel viisil paremat koostööd 
ja ühtsust.
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Muudatusettepanek 502
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suunised 
reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse 
kohta seoses nende omavahelise koostöö 
või nende ja ameti vahelise koostööga 
ning olukordade kohta, mille puhul amet 
on pädev otsustama reguleeriva korra üle 
seoses infrastruktuuriga, mis ühendab 
vähemalt kahte liikmesriiki. Kõnealused 
meetmed, 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

Esitatud komiteemenetlus piirab Euroopa Parlamendi mõjuvõimu. Selle tagajärjel jääksid 
olulised otsused energia siseturu kujundamise kohta demokraatliku õigusloomega seotud 
menetluse raamest välja. Kuna komiteemenetluse tulemused võivad olla väga 
kaugeleulatuvad ja sellised põhimõttelised sätted puudutavad jaotusvõrgu haldureid 
hõlmavate eraldamiseeskirjade sisu, tuleb see põhimõttelistest aspektidest lähtuvalt tagasi 
lükata. 

Muudatusettepanek 503
Herbert Reul

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

1. Reguleeriv asutus ja komisjon võivad 
taotleda ameti arvamust selle kohta, kas 
reguleeriva asutuse tehtud otsus on
vastavuses käesolevas direktiivis või 
määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistega.

1. Reguleeriv asutus ja komisjon võivad 
taotleda ameti arvamust selle kohta, kas 
reguleeriva asutuse tehtud otsus on 
vastavuses käesolevas direktiivis või 
määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistega.

2. Amet esitab nelja kuu jooksul oma 
arvamuse vastavalt kas seda taotlenud 
reguleerivale asutusele või komisjonile 
ning reguleerivale asutusele, kes tegi 
kõnealuse otsuse.

2. Amet esitab nelja kuu jooksul oma 
arvamuse vastavalt kas seda taotlenud 
reguleerivale asutusele või komisjonile 
ning reguleerivale asutusele, kes tegi 
kõnealuse otsuse.

3. Kui reguleeriv asutus, kes otsuse tegi, ei 
järgi ameti arvamust nelja kuu jooksul 
pärast selle saamist, teavitab amet sellest 
komisjoni.
4. Iga reguleeriv asutus võib kahe kuu 
jooksul pärast otsuse tegemist teavitada 
komisjoni juhul, kui ta leiab, et 
reguleeriva asutuse tehtud otsus ei vasta 
käesolevas direktiivis või määruses (EÜ) 
nr 1775/2005 osutatud suunistele.
5. Kui komisjon leiab kahe kuu jooksul 
pärast seda, kui teda on teavitanud amet 
lõike 3 kohaselt või reguleeriv asutus 
lõike 4 kohaselt, või omal algatusel kolme 
kuu jooksul pärast otsuse tegemist, et 
reguleeriva asutuse otsuse puhul on 
tõsiseid kahtlusi seoses selle vastavusega 
käesolevas direktiivis või määruses (EÜ) 
nr 1775/2005 osutatud suunistele, võib 
komisjon algatada menetluse. Sel juhul 
kutsub ta reguleerivat asutust ja 
reguleerivale asutusele esitatud menetluse 
osalisi üles esitama märkusi.
6. Kui komisjon on otsustanud algatada 
menetluse, esitab ta hiljemalt nelja kuu 
jooksul pärast sellise otsuse tegemist 
lõpliku otsuse:
(a) mitte esitada vastuväiteid reguleeriva 
asutuse otsuse suhtes;
või
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(b) nõuda asjaomasel reguleerival 
asutusel muuta otsust või see tühistada, 
kui ta leiab, et suuniseid ei ole järgitud.
7. Kui komisjon ei ole teinud otsust 
menetluse algatamise või lõpliku otsuse 
kohta vastavalt lõigetes 5 ja 6 sätestatud 
ajavahemiku jooksul, tähendab see, et ta 
ei ole esitanud reguleeriva asutuse otsuse 
suhtes vastuväiteid.
8. Reguleeriv asutus täidab komisjoni 
otsust kõnealuse otsuse muutmise või 
tühistamise kohta kahe kuu jooksul ja 
teatab sellest komisjonile.
9. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse käesoleva artikli 
kohaldamisel järgitava menetluse 
üksikasjad. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Artikli 24e lõigetes 3–9 sätestatud kord looks süsteemi, mille kohaselt Euroopa Komisjon 
annab välja lõplikud ja siduvad otsused seoses riigi õiguse elluviimisega. See rikub 
liikmesriikide pädevusi riigi õiguse elluviimisel.

Muudatusettepanek 504
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24e lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet esitab nelja kuu jooksul oma 
arvamuse vastavalt kas seda taotlenud 
reguleerivale asutusele või komisjonile 
ning reguleerivale asutusele, kes tegi 

2. Amet esitab kahe kuu jooksul oma 
arvamuse vastavalt kas seda taotlenud 
reguleerivale asutusele või komisjonile 
ning reguleerivale asutusele, kes tegi 
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kõnealuse otsuse. kõnealuse otsuse.

Or. de

Selgitus

Tähtaja lühendamine.

Muudatusettepanek 505
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24e lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse käesoleva artikli kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

9. Komisjon muudab suuniseid, milles 
sätestatakse käesoleva artikli kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealust 
meedet, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, muudetakse artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanek tagab, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. 
Komisjonile õiguste andmine peab jääma võimalike vajalike kohanduste piiresse.

Muudatusettepanek 506
Dominique Vlasto

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



PE404.589v01-00 54/95 AM\715991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks 
viie aasta jooksul kättesaadavana kogu 
asjakohase teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma pädevate 
asutuste jaoks nende kohustuste täitmise 
võimaldamiseks viie aasta jooksul 
kättesaadavana kogu asjakohase teabe, mis 
on seotud kõikide tehingutega 
gaasitarnelepingute ja maagaasi 
tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja 
põhivõrguettevõtjatega ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade 
halduritega.

Or. fr

Selgitus

Hulgimüügilepingutega seotud andmete kogumise eeskirjad tuleks selgelt määratleda ja 
siduda pädevate asutuste konkreetsete ülesannetega. Lisaks võivad pädevad asutused hõlmata 
direktiivi ettepanekus esitatud organitest erinevaid organeid.

Muudatusettepanek 507
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie 
aasta jooksul kättesaadavana kogu 
asjakohase teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie 
aasta jooksul kättesaadavana kogu vajaliku
teabe, mis on seotud kõikide tehingutega 
gaasitarnelepingute ja maagaasi 
tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja 
põhivõrguettevõtjatega ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade 
halduritega.

Or. de
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Selgitus

Puudub põhimõtteline selgitus selle kohta, et asutustele antakse õigus avaldada ainult sellist 
säilitatavat teavet, mis ei ole seotud finantsinstrumentidega teostatavate tehingutega. See 
oleks hulgimüüjate ja põhivõrguettevõtjate ja maagaasi veeldusjaamade haldurite 
gaasitarnelepingutega seotud tehingute suhtes diskrimineeriv ning seaks asjaomased 
turuosalised oluliselt halvemasse olukorda, mis tekitaks samuti turule sisenemisel olulise 
tõkke. 

Muudatusettepanek 508
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie
aasta jooksul kättesaadavana kogu 
asjakohase teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks 
kolme aasta jooksul kättesaadavana kogu 
asjakohase teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

Or. de

Selgitus

Bürokraatia vähendamine

Muudatusettepanek 509
Alyn Smith

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

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie 
aasta jooksul kättesaadavana kogu 
asjakohase teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie 
aasta jooksul kättesaadavana kogu 
lepingulise teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

Or. en

Selgitus

Maagaasi veeldusjaamade ja gaasihoidlate kohta nõutavad andmed on ulatuslikud ja 
ületavad kehtivates suunistes ettenähtud mahu. Andmete esitamine peaks olema mõttekas ja 
proportsionaalne ning kahtluse alla seatakse eesmärgiks seatud lisaandmete väärtus. 

Muudatusettepanek 510
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See teave hõlmab vastavate tehingute 
üksikasjalikke andmeid, nagu tähtaeg, 
tarne- ja maksetingimused, maht, täitmise 
kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja 
asjaomase hulgimüüja andmed, ning 
üksikasjalikke andmeid kõikide lõpule 
viimata gaasitarnelepingute ja maagaasi 
tuletisinstrumentide kohta.

2. See teave võib hõlmata vastavate 
tehingute üksikasjalikke andmeid, nagu 
tähtaeg, tarne- ja maksetingimused, maht, 
täitmise kuupäevad ja kellaajad, 
tehinguhinnad ja asjaomase hulgimüüja 
andmed, ning üksikasjalikke andmeid 
kõikide lõpule viimata gaasitarnelepingute 
ja maagaasi tuletisinstrumentide kohta.

Or. de
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Selgitus

Artiklis 24f tuleks kirjeldada lihtsalt andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, kuid mitte 
asjaomase teabe täpset sisu. See peaks toimuma vastavate suuniste raames.

Muudatusettepanek 511
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis 
käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse jäävaid 
finantsinstrumente.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Strateegiliste andmete avaldamine mõjutaks kahjulikult Euroopa Liitu gaasi importivaid 
Euroopa ettevõtteid, sest annaks Euroopa mittetootjatest ettevõtetele teavet nende 
konkurentide müüki mõjutavate tingimuste kohta. Andmete esitamine asjaomastele asutustele 
peaks olema võimalik, kuid neid ei tohiks sellisel kujul avaldada (ettevaatusabinõu, mis on 
teistes majandussektorites juba üldreegel). 

Muudatusettepanek 512
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet.
Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis 
käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse jäävaid 
finantsinstrumente.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatud komiteemenetlus piirab Euroopa Parlamendi mõjuvõimu. Selle tagajärjel jääksid 
olulised otsused energia siseturu kujundamise kohta demokraatliku õigusloomega seotud 
menetluse raamest välja. Komiteemenetlusega komisjonile antavate pädevuste ulatus ei ole 
asjakohane. Säilitatavad andmed kujutavad endast majanduslikult tundlikku teavet, mida ei 
tohiks avaldada. Seetõttu tuleb avaldamisel ja säilitamisel selgelt vahet teha. 

Muudatusettepanek 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet.
Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis 
käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse jäävaid 
finantsinstrumente.

3. Reguleeriv asutus annab turuosalistele 
aru uurimise või järelepärimise 
tulemustest, tagades, et ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet.

Or. en
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Selgitus

Lõige 3 vajab muutmist, et tagada iga kord otsustamise läbipaistvus, järgides samal ajal 
ärisaladuse põhimõtet. 

Muudatusettepanek 514
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis 
käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse jäävaid 
finantsinstrumente.

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
tarneettevõtjate poolt tema käsutusse 
antud andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, pidades silmas 
läbipaistvuse eeskirjade üldist 
parandamist, kui ei avaldata konkreetsete 
turuosaliste või konkreetsete tehingutega 
seotud tundlikku äriteavet. Seda lõiget ei 
kohaldata teabe suhtes, mis käsitleb 
direktiivi 2004/39/EÜ reguleerimisalasse 
jäävaid finantsinstrumente.

Or. en

Selgitus

Reguleeriva asutuse poolt kogutud teabe avaldamise iseloom ja eesmärk peaks olema selgem, 
et hoida ära võimalik meelevaldne või isegi diskrimineeriv käsitlus riikliku reguleeriva 
asutuse poolt teabe avaldamisel. 

Muudatusettepanek 515
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon vastu võtta 
suunised, milles määratletakse andmete 
säilitamise meetodid ja kord, samuti 
säilitatavate andmete vorm ja sisu.
Kõnealused meetmed, 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

Komisjoni kavandatav suuniste vastuvõtmise pädevus kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt piirab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek 516
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon vastu võtta 
suunised, milles määratletakse andmete 
säilitamise meetodid ja kord, samuti 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. 
Kõnealused meetmed, 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

Kavandatud komiteemenetlus piirab Euroopa Parlamendi mõjuvõimu. Selle tagajärjel jääksid 
olulised otsused energia siseturu kujundamise kohta demokraatliku õigusloomega seotud 
menetluse raamest välja. Komiteemenetlusega komisjonile antavate pädevuste ulatus ei ole 
asjakohane.

Muudatusettepanek 517
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon vastu võtta 
suunised, milles määratletakse andmete 
säilitamise meetodid ja kord, samuti 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. 
Kõnealused meetmed, 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

Käesolev suuniste vastuvõtmise volitus ei ole vajalik, sest jääb ebaselgeks, kuidas on võimalik 
kõnealused üksikasjad komiteemenetluse raames kindlaks määrata. 

Muudatusettepanek 518
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon vastu võtta 
suunised, milles määratletakse andmete 
säilitamise meetodid ja kord, samuti 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks võib komisjon muuta 
suuniseid, milles määratletakse andmete 
säilitamise meetodid ja kord, samuti 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. 
Kõnealuseid meetmeid, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, muudetakse
artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanek tagab, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. 
Komisjonile õiguste andmine peab jääma võimalike vajalike kohanduste piiresse.

Muudatusettepanek 519
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja 
põhivõrguettevõtjate ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade haldurite vaheliste 
maagaasi tuletisinstrumentide tehingute 
suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit 
alles siis, kui komisjon on vastu võtnud 
lõikes 4 osutatud suunised.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna artikli 24f lõikes 2 on piisava selgusega kirjeldatud säilitamisele kuuluvaid andmeid, ei 
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ole täiendav täpsustamine suuniste alusel vajalik.

Muudatusettepanek 520
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja 
põhivõrguettevõtjate ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade haldurite vaheliste 
maagaasi tuletisinstrumentide tehingute 
suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit 
alles siis, kui komisjon on vastu võtnud 
lõikes 4 osutatud suunised.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatud komiteemenetlus piirab Euroopa Parlamendi mõjuvõimu. Olulised otsused 
jäetakse õigusloomega seotud menetlusest välja. Lisaks kahjustab käesolev säte ameti ja 
CESRi ühistööd, sest amet ja CESR annavad soovitusi küsimuse kohta, kas 
gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentidega seotud tehingute suhtes peavad 
kehtima eelnevad ja/või järgnevad läbipaistvuse nõuded ja kui jah, siis millised need olema 
peaksid. 

Muudatusettepanek 521
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja 
põhivõrguettevõtjate ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade 

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja 
põhivõrguettevõtjate ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade 
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haldurite vaheliste maagaasi 
tuletisinstrumentide tehingute suhtes 
kohaldatakse käesolevat artiklit alles siis, 
kui komisjon on vastu võtnud lõikes 4 
osutatud suunised.

haldurite vaheliste maagaasi 
tuletisinstrumentide tehingute suhtes 
kohaldatakse käesolevat artiklit alles siis, 
kui on vastu võetud lõikes 4 osutatud 
suunised.

Or. de

Selgitus

Ettepanek tagab, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. 
Komisjonile õiguste andmine peab jääma võimalike vajalike kohanduste piiresse.

Muudatusettepanek 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 24f a

Reguleerimispädevus konkurentsi 
edendamiseks gaasiturul
1. Artikli 24c lõike 3 punkti b kohaldamist 
piiramata kehtestavad riiklikud 
reguleerivad asutused võrgukasutajatele, 
kelle puhul on otsustatud, et nad 
loovutavad olulise turuvõimu vastavalt 
artikli 24h sätetele: 
a) kohustuse tagada läbipaistvus seoses 
teatud teabe avaldamisega, milleks on 
näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, müügilepingute 
andmed, teenuste osutamise ja nendele 
juurdepääsu tingimused ja hinnad;
b) kui võrgukasutaja diskrimineerib oma 
lepingupartnereid seoses samade 
tehingutega, on riiklikul reguleerival 
asutusel õigus kehtestada võrdse 
kohtlemise kohustus, eelkõige näiteks 
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kohustus tühistada oluline lepingusäte, 
mida peetakse diskrimineerivaks, 
sealhulgas hinnad, maksetähtajad, 
diskrimineerivad ostu ja müügi 
tingimused ja tehnikad, ning välja jätta 
lepingusäte lepingu sõlmimiseks teatud 
kohustuse võtmise tingimusel, mis 
tulenevalt selle olemusest või tavapärase 
lepingute sõlmimise tava taustal ei kujuta 
endast osa lepingu esemest;
c) kui tõhusa konkurentsi puudumine 
tähendab, et võrgukasutajal on võimalik 
hoida hindu ülemäära kõrgel või madalal 
tasemel, on riiklikul reguleerival asutusel 
võimalik kehtestada kohustusi seoses 
ajutise hindade kontrolliga, sealhulgas 
hindade kuludega sidumise kohustus ja 
kuluarvestuse ja hinnakujunduse 
süsteemidega seotud kohustused. Kulusid 
kajastavate hinnakujunduse 
mehhanismide kasutamise kohustuse 
kehtestamisel võetakse hinnakontrolli 
aluseks kulud, mis tekivad võrgukasutajal 
seoses tootmise ja investeeringutega, 
sealhulgas asjakohane tulu kõnealustest 
investeeringutest tavalistel 
turutingimustel.
2. Riiklikud reguleerivad asutused 
keelavad olulise turuvõimuga 
võrgukasutajatel artikli 22h lõikes 1 
osutatud turul ja pärast artiklis 22h 
sätestatud korra järgimist:
a) kehtestada ülemäärased hinnad 
konkurentidele seotud ettevõtetest või 
ettevõtetest, mis moodustavad osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõttest 
vastavalt artikli 2 sätetele;
b) kehtestada asjakohatult madalad 
hinnad tõhusate konkurentide poolt 
kehtestatud hindadega võrreldes;
c) näidata üles teatud tarbijate 
asjakohatut eelistamist või 
(d) siduda teenused nõuetevastaselt.

3. Kehtestatakse kaebuste esitamise 
mehhanism, mis ei piira kaebuste 
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esitamise õigusi ühenduse ja 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt. 
Kaebusel puudub peatav toime.”

Or. en

(Uue artikli 24f a lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 24f järele)

Selgitus

Juhul kui riiklik seadusandja leiab, et gaasiturul valitsevad üks või enam võrgukasutajat, 
peaks neil olema võimalik kehtestada meetmed, mis tagavad, et turg toob kasu 
lõppkasutajatele, muutudes samal ajal konkurentsivõimelisemaks. Samal ajal tuleks 
kehtestada kaebuste esitamise mehhanism. 

Muudatusettepanek 523
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 24f a
1. Artikli 24c lõike 3 punkti b kohaldamist 
piiramata võivad riiklikud reguleerivad 
asutused kehtestada võrgukasutajatele, 
kelle puhul on otsustatud, et nad 
loovutavad olulise turuvõimu vastavalt 
artikli 24h sätetele:
a) kohustuse tagada läbipaistvus seoses 
teatud teabe avaldamisega, milleks on 
näiteks raamatupidamisandmed, 
tehnospetsifikaadid, müügilepingute 
andmed, teenuste osutamise ja nendele 
juurdepääsu tingimused ja hinnad;
b) kui võrgukasutaja diskrimineerib oma 
lepingupartnereid seoses samade 
tehingutega, on riiklikul reguleerival 
asutusel õigus kehtestada võrdse 
kohtlemise kohustus, eelkõige näiteks 
kohustus tühistada oluline lepingusäte, 



AM\715991ET.doc 67/95 PE404.589v01-00
Freelance-tõlge

ET

mida peetakse diskrimineerivaks, 
sealhulgas hinnad, maksetähtajad, 
diskrimineerivad ostu ja müügi 
tingimused ja tehnikad, ning välja jätta 
lepingusäte lepingu sõlmimiseks teatud 
kohustuse võtmise tingimusel, mis 
tulenevalt selle olemusest või tavapärase 
lepingute sõlmimise tava taustal ei kujuta 
endast osa lepingu esemest;
c) kui tõhusa konkurentsi puudumine 
tähendab, et võrgukasutajal on võimalik 
hoida hindu ülemäära kõrgel või madalal 
tasemel, on riiklikul reguleerival asutusel 
võimalik kehtestada kohustusi seoses 
ajutise hindade kontrolliga, sealhulgas 
hindade kuludega sidumise kohustus ja 
kuluarvestuse ja hinnakujunduse 
süsteemidega seotud kohustused. Kulusid 
kajastavate hinnakujunduse 
mehhanismide kasutamise kohustuse 
kehtestamisel võetakse hinnakontrolli 
aluseks kulud, mis tekivad võrgukasutajal 
seoses tootmise ja investeeringutega, 
sealhulgas asjakohane tulu kõnealustest 
investeeringutest tavalistel 
turutingimustel. 
2. Riiklikud reguleerivad asutused võivad 
keelata olulise turujõuga võrgukasutajatel 
artikli 22h lõikes 1 osutatud turul ja 
pärast artiklis 22h sätestatud korra 
järgimist:
a) kehtestada ülemäärased hinnad 
konkurentidele seotud ettevõtetest või 
ettevõtetest, mis moodustavad osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõttest 
vastavalt artikli 2 sätetele;
b) kehtestada asjakohatult madalad 
hinnad tõhusate konkurentide poolt 
kehtestatud hindadega võrreldes;
c) näidata üles teatud tarbijate 
asjakohatut eelistamist või
d) siduda teenused nõuetevastaselt.
3. Kehtestatakse kaebuste esitamise 
mehhanism, mis ei piira kaebuste 
esitamise õigusi ühenduse ja 
liikmesriikide õigusaktide kohaselt. 
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Kaebusel puudub peatav toime.”

Or. en

Selgitus

Juhul kui riiklik seadusandja leiab, et gaasiturul valitsevad üks või enam võrgukasutajat, 
peaks neil olema võimalik kehtestada meetmed, mis tagavad, et turg toob kasu 
lõppkasutajatele, muutudes samal ajal konkurentsivõimelisemaks. Samal ajal tuleks 
kehtestada kaebuste esitamise mehhanism.

Muudatusettepanek 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 24f b

Konkurentsi edendamine gaasiturul

1. Tõhusa konkurentsi edendamiseks 
gaasiturul, valitseva seisundi 
kuritarvitamise ärahoidmiseks ja 
kasutajate huvide kaitsmiseks viivad 
riiklikud reguleerivad asutused läbi 
turuanalüüsi hulgimüüjate, lõpptarbijate 
ja abiteenuste turul, et määrata kindlaks 
tõhusa konkurentsi tase asjaomasel turul. 
2. Kui konkurents vaatluse alla võetud 
turul ei ole artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide täitmisel tõhus, analüüsivad 
riiklikud reguleerivad asutused, kas 
võrgukasutaja seisund on võrdne valitseva 
seisundiga, see tähendab majanduslikult 
nii tugev, et see annab jõu tegutseda 
märkimisväärse ulatuseni konkurentidest, 
tarbijatest ja lõpptarbijatest sõltumatult. 
Riiklikud reguleerivad asutused 
avaldavad analüüsi järeldused oma 
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ametlikel veebilehtedel. 
3. Olulise turujõuga võrgukasutajate 
kindlaksmääramise käigus ja ühenduse 
õiguse kohaldamist piiramata võtavad 
riiklikud reguleerivad asutused arvesse: 
a) võrgukasutaja halduri kohalolek 
teatava turu geograafilises piirkonnas ja 
tihedalt seotud turgudel, kus kahe turu 
vahelised seosed võimaldavad ühel turul 
omatavat turuvõimu võimendada teisele 
turule, tugevdades sellisel viisil kõnealuse 
halduri turujõudu;
b) võrgukasutaja suurus ja tema turuosa;

c) võrgukasutaja ja tema kontrollitavate 
ettevõtete ja võrgukasutajat kontrolliva 
ettevõtte tegevuse ulatus, vertikaalne 
integratsioon ja vaadeldavate turgude 
ainulaadsed omadused ühenduste, toodete 
erinevuse ja pakettidena pakutavate 
kaupade ja teenuste tähenduses; 
d) turule sisenemise, majanduskasvu ja 
laienemise tõkete olemasolu;
e) ostujõu tasakaalustamise puudumine 
või madal tase; 
f) potentsiaalse konkurentsi puudumine;

g) mastaabi- ja tegevusega seotud sääst.

4. Hiljemalt 2 aastat pärast direktiivi 
.../.../EÜ millega muudetakse direktiivi 
2003/55/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta jõustumist ja iga 3 
aasta möödumisel eelmisest 
läbivaatamisest viivad riiklikud 
reguleerivad asutused asjaomastel 
turgudel läbi turuanalüüsi. Igal 
võrguhalduril on õigus nõuda varasemat 
turuanalüüsi, kui konkurentsitingimused 
asjaomasel turul on alates viimasest 
turuanalüüsist oluliselt muutunud ja kui 
lõikes 2 osutatud järeldused on avaldatud 
rohkem kui aasta varem. Täiendava 
turuanalüüsi läbiviimisest keeldumist 
tuleb asjakohaselt põhjendada.”
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Or. en

(Uue artikli 24f b lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 24f a järele)

Selgitus

ELi gaasisektoris tekivad kontsentreerumise kõrge taseme, vertikaalse integratsiooni ja 
pakkumiste keerukuse tõttu kergesti konkurentsiprobleemid. Lisaks nõuavad sektori 
struktuursed omadused – loomulik monopol ja asjaolu, et investeeringud muudavad 
kõnealuseid omadusi alles 10 aasta jooksul – seadusandjatele võimaluse andmist lühikese aja 
jooksul sekkuda. Seadusandjatel peaks olema võimalik turgu analüüsida ja kindlaks teha, kas 
võrgukasutajal on valitsev seisund või mitte. 

Muudatusettepanek 525
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 24f b

1. Tõhusa konkurentsi edendamiseks 
gaasiturul, valitseva seisundi 
kuritarvitamise ärahoidmiseks ja 
kasutajate huvide kaitsmiseks viivad 
riiklikud reguleerivad asutused läbi 
turuanalüüsi hulgimüüjate, lõpptarbijate 
ja abiteenuste turul, et määrata kindlaks 
tõhusa konkurentsi tase asjaomasel turul.
2. Kui konkurents vaatluse alla võetud 
turul ei ole artiklis 1 sätestatud 
eesmärkide täitmisel tõhus, analüüsivad 
riiklikud reguleerivad asutused, kas 
võrgukasutaja seisund on võrdne valitseva 
seisundiga, see tähendab majanduslikult 
nii tugev, et see annab jõu tegutseda 
märkimisväärse ulatuseni konkurentidest, 
tarbijatest ja lõpptarbijatest sõltumatult. 
Riiklikud reguleerivad asutused 
avaldavad analüüsi järeldused oma 
ametlikel veebilehtedel.
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3. Olulise turujõuga võrgukasutajate 
kindlaksmääramise käigus ja ühenduse 
õiguse kohaldamist piiramata võtavad 
riiklikud reguleerivad asutused arvesse:
a) võrgukasutaja halduri kohalolek 
teatava turu geograafilises piirkonnas ja 
tihedalt seotud turgudel, kus kahe turu 
vahelised seosed võimaldavad ühel turul 
omatavat turuvõimu võimendada teisele 
turule, tugevdades sellisel viisil kõnealuse 
halduri turujõudu;
b) võrgukasutaja suurus ja tema turuosa;
c) võrgukasutaja ja tema poolt 
kontrollitavate ettevõtete ja 
võrgukasutajat kontrolliva ettevõtte 
tegevuse ulatus, vertikaalne integratsioon 
ja vaadeldavate turgude ainulaadsed 
omadused ühenduste, toodete erinevuse ja 
pakettidena pakutavate kaupade ja 
teenuste tähenduses;
d) turule sisenemise, majanduskasvu ja 
laienemise tõkete olemasolu;
e) ostujõu tasakaalustamise puudumine 
või madal tase;
f) potentsiaalse konkurentsi puudumine;
g) mastaabi- ja tegevusega seotud sääst.
4. Hiljemalt 2 aastat pärast direktiivi 
.../.../EÜ millega muudetakse direktiivi 
2003/55/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta jõustumist ja iga 3 
aasta möödumisel eelmisest 
läbivaatamisest viivad riiklikud 
reguleerivad asutused asjaomastel 
turgudel läbi turuanalüüsi. Igal 
võrguhalduril on õigus nõuda varasemat 
turuanalüüsi, kui konkurentsitingimused 
asjaomasel turul on alates viimasest 
turuanalüüsist oluliselt muutunud ja kui 
lõikes 2 osutatud järeldused on avaldatud 
rohkem kui aasta varem. Täiendava 
turuanalüüsi läbiviimisest keeldumist 
tuleb asjakohaselt põhjendada.”

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidu gaasisektoris tekivad kontsentreerumise kõrge taseme, vertikaalse 
integratsiooni ja pakkumiste keerukuse tõttu kergesti konkurentsiprobleemid. Lisaks nõuavad 
sektori struktuursed omadused – loomulik monopol ja asjaolu, et investeeringud muudavad 
kõnealuseid omadusi alles 10 aasta jooksul – seadusandjatele võimaluse andmist lühikese aja 
jooksul sekkuda. Seadusandjatel peaks olema võimalik sarnaselt 
telekommunikatsioonisektoriga turgu analüüsida ja kindlaks teha, kas võrgukasutajal on 
valitsev seisund või mitte.

Muudatusettepanek 526
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 28 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15a) Artikli 28 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid, kes ei ole otseselt 
seotud mõne teise liikmesriigi ühendatud 
võrguga ja kellel on ainult üks põhiline 
välistarnija, võivad teha erandeid 
käesoleva direktiivi artiklitest 4, 7, 9, 23 
ja/või 24. Põhitarnijaks peetakse 
tarneettevõtjat, kelle turuosa ületab 75 
%. Sellised erandid kaotavad 
automaatselt kehtivuse siis, kui vähemalt 
üks nimetatud tingimus ei ole enam 
täidetud. Kõigist sellistest eranditest 
teatatakse komisjonile.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel, kes ei ole otseselt seotud mõne teise liikmesriigi ühendatud võrguga ja kellel 
on ainult üks põhiline välistarnija, peaks olema võimalik teha erandeid eraldamise nõuetest.
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Muudatusettepanek 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 28 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Artiklile 28 lisatakse järgmine lõik:
„1 a. Eesti, Läti ja Leedu, kes on 
isoleeritud piirkond ja ei ole otseselt 
seotud mõne teise liikmesriigi ühendatud 
võrguga ja kellel on ainult üks põhiline 
välistarnija, kellele on enne 1. maid 2004 
sõlmitud lepingute või kohustustega 
tagatud monopoolsed ainuõigused, ja 
kellel puudub käesoleval ajal füüsiline 
võimalus tarnete saamiseks teiselt 
tarnijalt, võivad teha erandeid artiklitest 
7, 7a, 7b, 7c, 7d ja 9. Põhitarnijaks 
peetakse tarneettevõtjat, kelle turuosa 
ületab selles piirkonnas 75 %. Kõnealune 
erand lõpeb automaatselt kuupäeval, kui 
lõpevad eespool nimetatud, enne 1. maid 
2004 sõlmitud lepingud või kohustused 
põhitarnijatega, kuid mitte hiljem kui 10 
aasta möödumisel alates direktiivi 
.../.../EÜ millega muudetakse direktiivi 
2003/55/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta vastuvõtmisest. 
Kõigist sellistest eranditest teatatakse 
komisjonile.”

Or. en

Selgitus

Baltimaade piirkond on ainult ühe välistarnijaga isoleeritud gaasiturg, mis ei ole ühendatud 
teiste liikmesriikide võrguga. Käesoleval ajal kehtivad pikaajalised lepingud, mis annavad 
välistarnijale gaasi jaotamise ainuõigused. Eraldamisnõuete kohene rakendamine tähendaks 
kehtivate siduvate lepingute katkestamist ja tooks kõnealuste riikide jaoks kaasa õiguslikud ja 
finantstagajärjed. Selle ärahoidmiseks võimaldatakse Balti riikidele erandi kehtivusaeg. 
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Muudatusettepanek 528
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 31 lõike 3 esimese alalõigu sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Artikli 31 lõike 3 esimese alalõigu 
sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„3. Hiljemalt pärast viie aasta möödumist
direktiivi .../.../EÜ millega muudetakse 
direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta jõustumisest esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule üksikasjaliku aruande gaasi 
siseturu loomise üldise arengu kohta. 
Eelkõige käsitletakse aruandes järgmist: 
” 

Or. en

Selgitus

Ehitatavate maagaasi veeldusjaamade märkimisväärset arvu silmas pidades on selgelt 
tekkimas konkurentsivõimelised tegutsemistingimused. Läbirääkimiste tulemusena antava 
juurdepääsu valimise võimalus peaks olema kättesaadav eelkõige eraldatud omandisuhetega 
ettevõtetele, sest nende puhul on selge, et huvide konflikti ei esine. Regulatsioon võib seetõttu 
olla põhimõtteliselt leebem. 

Muudatusettepanek 529
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) A lisa punkti a muudetakse 
järgmiselt:
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„a) õigus sõlmida gaasiteenuse osutajaga
ja asjakohasel juhul ka jaotusvõrgu 
halduriga leping, milles tuuakse lepingu 
jaoks olulisuse aspekti silmas pidades 
välja: 
– ettevõtte nimi ja aadress; 
– osutatavad teenused, pakutava teenuse
kommerts- ja tehnilise kvaliteedi tase ja 
teenuse osutamise alustamiseks vajalik 
aeg; 
[…]”

Or. de

(Direktiivi 2003/55/EÜ A lisa punkti a kehtiva teksti muutmine)

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus täpsustatakse mõisteid, mis on osutunud praktikas 
ebaselgeks. Teine taane: konkurentsi kaasatud turul on tarnete kvaliteet põhimõtteline õigus. 
Kvaliteedi mõiste iseenesest peaks juba selgitama, et sellega mõeldakse nii kommerts- kui ka 
tehnilisi standardeid. Ühenduse esmakordne sisseseadmine ei oma tegelikult tähtsust – see 
tähistab ajahetke, mil uus üksus esmakordselt jaotusvõrku ühendatakse. 

Muudatusettepanek 530
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) A lisa punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) õigus sõlmida gaasiteenuse osutajaga 
leping, milles tuuakse välja: 
– tarnija nimi ja aadress;

– osutatavad teenused, pakutava teenuse 
kvaliteedi tase ja ühenduse esmakordse 
sisseseadmise aeg;



PE404.589v01-00 76/95 AM\715991ET.doc
Freelance-tõlge

ET

– kui neid on, siis pakutavate 
hooldusteenuste liigid; 
– õigeaegse teabe saamise viisid kõigi 
kohaldatavate tariifide ja hooldustasu 
liikide kohta;
– lepingu kestus, teenuste ja lepingu 
pikendamise ja lõpetamise tingimused, 
lepingust tasuta taganemise õiguse 
olemasolu;
– võimalikud kompensatsioonid ja 
tagasimaksekord, mida kohaldatakse 
juhul, kui teenuse kvaliteet ei ole 
kokkulepitud tasemel, sealhulgas 
nõuetele mittevastav ja hilinenud arve 
esitamine; …

– punkti f kohase vaidlusküsimuste 
lahendamise menetluse algatamise kord
ja
– teave tarbijate õiguste kohta, mis 
esitatakse selgelt arvetel ja elektrienergia 
ettevõtjate kodulehtedel.”

Or. en

Selgitus

Teenuste kvaliteet ja läbipaistvus on konkurentsivõimelisel turul äärmiselt olulised õigused. 

Muudatusettepanek 531
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkti a teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) A lisas asendatakse punkti a teine 
taane järgmisega:
„– osutatavad teenused, pakutava 
teenuse kommerts- ja tehnilise kvaliteedi 
tase ja teenuse esmakordse sisseseadmise 
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aeg;”

Or. en

Selgitus

Teenuse kvaliteedi taset tuleks täpsustada, nii et see hõlmaks nii kommerts- kui ka tehnilisi 
standardeid. Ühenduse esmakordse siseseadmise aeg on liiga kitsas standard ja seda tuleks 
laiendada kõikidele ühendusliikidele. 

Muudatusettepanek 532
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) A lisa punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) õigeaegne teatis lepingutingimuste 
kõigi muutuste kohta ning 
taganemisõiguse teatavakstegemine 
teatise saamisel. Teenuse osutajad 
peavad nendega liitunud tarbijatele ise 
õigeaegselt teatama kõigist tasu 
suurendamistest hiljemalt ühe arve 
esitamise normaaltähtaja jooksul pärast 
suurenemise jõustumist läbipaistval ja 
arusaadaval viisil. Liikmesriigid tagavad, 
et tarbijatel oleks vabadus lepingutest 
taganeda, kui nad ei nõustu neile 
gaasiteenuse osutaja poolt teatatud uute 
tingimustega;” 

Or. en

(Sama sõnastus mis direktiivi 2003/55/EÜ A lisa punktis b, lisatud on „läbipaistval ja 
arusaadaval viisil”)

Selgitus

Läbipaistvus on konkurentsivõimelisel turul äärmiselt oluline. 
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Muudatusettepanek 533
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 d (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 d) A lisa punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) läbipaistva ja sõltumatu teabe 
saamine gaasiteenustele juurepääsu ja 
kasutamise suhtes kohaldatavate 
hindade, tariifide ja üldtingimuste kohta
riiklikul ja ühenduse tasandil;”

Or. en

(Sama sõnastus mis direktiivi 2003/55/EÜ A lisa punktis c, lisatud on „riiklikul ja ühenduse 
tasandil”)

Selgitus

Teave soodustab konkurentsi.

Muudatusettepanek 534
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 e (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 e) A lisa punkt d asendatakse 
järgmisega:
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„d) tasumisviiside lai valik, mis ei 
diskrimineeri tundlikke tarbijaid. [...] 
Üldtingimused peavad olema õiglased ja 
läbipaistvad. Need peavad olema selged 
ja arusaadavad. Tarbijaid tuleb kaitsta 
ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside, 
sealhulgas ettevõtjate poolt kehtestatud 
lepinguväliste tõkete eest;”

Or. en

(Sama sõnastus mis direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis d, lisatud on „mis ei diskrimineeri 
tundlikke tarbijaid” ja „sealhulgas ettevõtjate poolt kehtestatud lepinguväliste tõkete”)

Selgitus

Tundlikke tarbijaid tuleb eriti kaitsta.

Muudatusettepanek 535
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 16 f (uus) 
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 f) A lisa punkt f asendatakse 
järgmisega:
„f) läbipaistvad, lihtsad ja odavad 
kaebuste lahendamise menetlused. Need 
menetlused peavad võimaldama õiglast 
ja kiiret vaidluste lahendamist kolme 
kuu jooksul ning kui olukord seda tingib, 
rakendama kulude ja/või kahju 
hüvitamise süsteemi. Võimaluse korral 
peaksid nad järgima komisjoni 
soovituses 98/257/EÜ sätestatud 
põhimõtteid;”

Or. en

(Sama sõnastus mis direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis f, lisatud on „kolme kuu jooksul”)
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Selgitus

Tarbijaid peaks esindama organ, kes on riigi seadusandjast, valitsusest ja elektritarnijatest 
sõltumatu. 

Muudatusettepanek 536
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) hõlbus uue tarnija juurde 
ümberlülitumise võimalus. Kui 
ümberlülitumisprotsess eeldab teavet 
tarnepunkti kohta, mõõteandmeid või 
standardset tarbimisprofiili, tagavad 
liikmesriigid nende tasuta kättesaadavuse 
kõikidele ettevõtjatele, kellel on 
kõnealustele andmetele juurdepääsu luba. 
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid tagavad 
andmete kokkulepitud vormingu ning 
korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad 
andmete juurde pääsevad. Selle konkreetse 
teenuse eest ei võeta tarbijalt eraldi 
lisatasu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mille eesmärgiks on tagada kõikide ümberlülitumisprotsessi jaoks 
vajalike andmete vahetu kättesaadavus uue tarnija jaoks. Tarnijad ei pea olema 
litsentseeritud ja kuna tavaliselt vajab mõõteandmeid uus tarnija, võivad 
ümberlülitumissüsteemid nõuda andmete edastamist nõuetekohaselt volitatud mõõtmisega 
tegelevatele kolmandatele ettevõtetele, mitte tarnijale. Konkurentsivõimelisel turul lisatakse 
lisakulud lõpuks ikkagi tarbijate arvetele.
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Muudatusettepanek 537
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) hõlbus uue tarnija juurde 
ümberlülitumise võimalus. Kui 
ümberlülitumisprotsess eeldab teavet 
tarnepunkti kohta, mõõteandmeid või 
standardset tarbimisprofiili, tagavad 
liikmesriigid nende tasuta kättesaadavuse 
kõikidele ettevõtjatele, kellel on 
kõnealustele andmetele juurdepääsu luba.
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid tagavad
andmete kokkulepitud vormingu ning 
korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad 
vajadusel andmete juurde pääsevad. Selle 
konkreetse teenuse eest ei võeta tarbijalt 
eraldi lisatasu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kõikide ümberlülitumisprotsessi jaoks vajalike 
andmete vahetu kättesaadavus uue tarnija jaoks, selle asemel et nõuda võrkudelt tarbijale 
kõnealuste andmete andmist. Konkurentsivõimelisel turul lisatakse lisakulud lõpuks ikkagi 
tarbijate arvetele. Teksti muudetakse eesmärgi selgitamiseks. 

Muudatusettepanek 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kättesaadavus ning võimalus anda igale 
varustamislitsentsiga ettevõtjale konkreetse 
kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma 
mõõteandmetele, mis võivad hõlmata 
teatud piirkonnas kättesaadavaid 
energiatarneid ja kõiki energiatõhusust 
edendavaid riiklikke ja ühenduse 
mehhanisme. Andmehalduse eest vastutav 
isik on kohustatud need andmed 
kõnealusele ettevõtjale andma. 
Liikmesriigid määravad kindlaks andmete 
vormingu ning korra, mille alusel tarnijad 
ja tarbijad tarbetu viivituseta andmete 
juurde pääsevad. Selle teenuse eest ei tohi 
tarbijalt lisatasu võtta;

Or. en

Selgitus

See soodustab keskkonnateadlikku käitumist ja parandab tarbija osakaalu turule positiivse 
mõju avaldamisel. 

Muudatusettepanek 539
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale 
varustamislitsentsiga ettevõtjale konkreetse 
kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma 
mõõteandmetele, mis võivad hõlmata 
teatud piirkonnas kättesaadavaid 
energiatarneid ja kõiki energiatõhusust 
edendavaid riiklikke ja ühenduse 
mehhanisme. Andmehalduse eest vastutav 
isik on kohustatud need andmed 
kõnealusele ettevõtjale andma. 
Liikmesriigid määravad kindlaks andmete 
vormingu ning korra, mille alusel tarnijad 
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ja tarbijad andmete juurde pääsevad. Selle 
teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

Or. en

Selgitus

See soodustab keskkonnateadlikku käitumist ja parandab tarbija osakaalu turule positiivse 
mõju avaldamisel.

Muudatusettepanek 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mõnes riigis, näiteks Austrias, ei vaja tarnijad tegutsemiseks litsentsi. 
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Muudatusettepanek 541
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest, 
mis võib hõlmata teatud piirkonnas 
kättesaadavaid energiatarneid ja kõiki 
energiatõhusust edendavaid riiklikke ja 
ühenduse mehhanisme. Selle teenuse eest 
ei tohi tarbijalt lisatasu võtta. Kõnealuse 
teabe esitamise tagamiseks paigaldatakse 
2015. aastaks kõikidesse 
majapidamistesse arukad mõõdikud.

Or. en

Selgitus

See soodustab keskkonnateadlikku käitumist ja parandab tarbija osakaalu turule positiivse 
mõju avaldamisel. Arukad mõõdikud näitavad tarnijale tegelikku tarbimist ja teavitavad 
tarbijat tegeliku tarbimise maksumusest. See võimaldaks tarbijatel tippaegadel nõudlust 
vähendada ja alandada energiakulusid. Tarbijad mõistavad täielikult järgnevaid 
keskkonnameetmeid, kui need tooksid kaasa tõhususe soovitud suurenemise, mis on seatud 
nende eesmärgiks. 

Muudatusettepanek 542
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) nõuetekohane ja korrapärane 
teavitamine tegelikust elektritarbimisest, 
mille aluseks on tegelik mõõtmine või 
hinnangud, kui mõõteandmed ei ole 
kättesaadavad. Selle teenuse eest ei tohi 



AM\715991ET.doc 85/95 PE404.589v01-00
Freelance-tõlge

ET

tarbijalt lisatasu võtta;

Or. en

Selgitus

Tarbijaid tuleks teavitada piisavalt sageli, et nad saaksid oma tarbimist kontrollida. See ei 
tähenda igakuist teavitamist. Teiselt poolt paigaldatakse mõõdikud sageli korteritesse, mis 
teeb lugemise eriti raskeks ja kulukaks. Kohane on olla paindlikum ja lubada sellistel juhtudel 
prognooside kasutamist. 

Muudatusettepanek 543
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) teavitamine nende tegelikust 
elektritarbimisest ja kuludest piisavalt 
sageli, et võimaldada neil tarbimist 
reguleerida. Selle konkreetse teenuse eest 
ei võeta tarbijalt eraldi lisatasu;

Or. en

Selgitus

Esitatud nõue tarbijate igakuiseks teavitamiseks on tarbetult kitsendav ja mõõtelahenduste 
suuri kulusid arvestades tõenäoliselt ebaproportsionaalne. Lisaks on valdkond juba kaetud 
energiateenuste direktiivi artikliga 13. Seetõttu tuleks sõnastus energiateenuste direktiiviga 
täpselt kooskõlla viia, et vältida nõuete kattumist/vastuollu sattumist selles valdkonnas. 

Muudatusettepanek 544
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) teavitamine nende tegelikust 
elektritarbimisest ja kuludest piisavalt 
sageli, et võimaldada neil tarbimist 
reguleerida. Selle konkreetse teenuse eest 
ei võeta tarbijalt eraldi lisatasu;

Or. en

Selgitus

Esitatud nõue tarbijate igakuiseks teavitamiseks on tarbetult kitsendav ja mõõtelahenduste 
suuri kulusid arvestades tõenäoliselt ebaproportsionaalne. Lisaks on valdkond juba kaetud 
energiateenuste direktiivi artikliga 13. Konkurentsivõimelisel turul lisatakse lisakulud lõpuks 
ikkagi tarbijate arvetele. Teksti muudetakse eesmärgi selgitamiseks.

Muudatusettepanek 545
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning alates kogu nõutava teabe 
esitamise ja tarbija ja uue tarnija vahelise 
lepingu sõlmimise hetkest kuni 
ümberlülitumise tegeliku kuupäevani ei 
kesta toiming üle ühe kuu. 

Or. en

Selgitus

Ümberlülitumisprotsess ei tohi tarbijate jaoks kaasa tuua ebaproportsionaalseid pingutusi ja 
ajakulu. Seetõttu on oluline kehtestada ümberlülitumisele ajaline piirang. 

Toiming peaks olema lihtne ja kiire ning välistama ohu, et keegi osalejatest sellega viivitab. 
Ümberlülitumise periood peab arvesse võtma tehnilisi nõudeid, kuid ei tohi muutuda 
takistuseks, mis ei lase tarbijatel tarnijaid vahetada ja külmutab turuosad turgu valitsevate 
tarnijate kasuks. 
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Muudatusettepanek 546
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning alates kogu nõutava teabe 
esitamisest ning tarbija ja uue tarnija 
vahelise lepingu sõlmimise hetkest kuni 
ümberlülitumise tegeliku kuupäevani ei 
kesta toiming üle ühe kuu. Lõpetada 
lepingulised suhted eelmise tarnijaga 
hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle 
eelmise tarnija viimasest tarnest.”

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõimelise ja tõhusa energiaturu üheks kõige olulisemaks tunnuseks on 
ümberlülitumisprotsessi hõlpsus tarbijate jaoks. Seetõttu on oluline kehtestada 
ümberlülitumisele kindel ajaline piirang.

Muudatusettepanek 547
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

j) võimalus vahetada varustajat kogu aasta 
jooksul ning arveldus eelmise tarnijaga 
esitatakse hiljemalt kahe kuu jooksul 
alates selle eelmise tarnija viimasest 
tarnest.”
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Or. en

Selgitus

Nõuet tuleks leevendada, et tunnustada eelmise tarnija sõltuvust jaotusettevõttest/uuest 
tarnijast ja tööstusprotsessidest seoses mõõdiku lõppnäiduga.

Muudatusettepanek 548
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) lõpetada lepingulised suhted eelmise 
tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul alates 
selle eelmise tarnija viimasest tarnest.

Or. en

Selgitus

Ümberlülitumisprotsess ei tohi tarbijate jaoks kaasa tuua ebaproportsionaalseid pingutusi ja 
ajakulu. Seetõttu on oluline kehtestada ümberlülitumisele ajaline piirang. 

Toiming peaks olema lihtne ja kiire ja välistama ohu, et keegi osalejatest sellega viivitab. 
Ümberlülitumise periood peab arvesse võtma tehnilisi nõudeid, kuid ei tohi muutuda 
takistuseks, mis ei lase tarbijatel tarnijaid vahetada ja külmutab turuosad turgu valitsevate 
tarnijate kasuks.

Muudatusettepanek 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) komisjoni esitatud Euroopa 
energiatarbijate õiguste harta on ameti 
poolt komisjonile esitatud tarbijakaitse 
suuniste aluseks.

Or. en

(Uue lõike j a lisamine direktiivi 2003/55 EÜ A lisale)

Selgitus

Euroopa energiatarbijate harta võtab arvesse asjaomaste huvirühmade ja sotsiaalpartnerite 
arvamusi tarbija õiguste kohta ja käesoleva direktiivi raames tuleks seda tunnustada. 

Muudatusettepanek 550
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) komisjoni esitatud Euroopa 
energiatarbijate õiguste harta on ameti 
poolt komisjonile esitatud tarbijakaitse 
suuniste aluseks.

Or. en

Selgitus

Euroopa energiatarbijate harta võtab arvesse asjaomaste huvirühmade ja sotsiaalpartnerite 
arvamusi tarbija õiguste kohta ja käesoleva direktiivi raames tuleks seda tunnustada.
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Muudatusettepanek 551
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) komisjoni esitatud Euroopa 
energiatarbijate õiguste harta on ameti 
poolt komisjonile esitatud tarbijakaitse 
suuniste aluseks.

Or. en

(Uue lõike j a lisamine direktiivi 2003/55 EÜ A lisale)

Selgitus

Euroopa energiatarbijate harta võtab arvesse asjaomaste huvirühmade ja sotsiaalpartnerite 
arvamusi tarbija õiguste kohta ja käesoleva direktiivi raames tuleks seda tunnustada.

Muudatusettepanek 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) kõikides liikmesriikides asutatakse 
energiavaldkonnas tarbijaid esindav 
sõltumatu seadusjärgne organ. Nimetatud 
organ esindab tarbijaid energia siseturu 
alastel asjaomaste organitega peetavatel 
ametlikel konsultatsioonidel. Kõnealune 
organ tagab, et lõpptarbijad on vastavalt 
käesoleva direktiivi sätetele 
nõuetekohaselt kaitstud ja vastutab 
samuti eelkõige sõltumatute nõuannete ja 
usaldusväärse teabe esitamise eest 
tarbijatele.
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Or. en

(Uue lõike j b lisamine direktiivi 2003/55 EÜ A lisale)

Selgitus

Samal ajal kui riikide seadusandjatele tuleks anda tarbijate kaitsmise volitus, on vaja anda 
tarbijatele nende enda ametlik hääl. Riiklik seadusandja ja tarbijakaitseorgan peaksid 
tagama koostöö, teabe vahetamise ja mõlemat organisatsiooni puudutavate küsimuste ühtse 
käsitlemise. 

Muudatusettepanek 553
Mia De Vits

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) kõikides liikmesriikides asutatakse 
energiavaldkonnas tarbijaid esindav 
sõltumatu seadusjärgne organ. Nimetatud 
organ esindab tarbijaid energia siseturu 
alastel asjaomaste organitega peetavatel 
ametlikel konsultatsioonidel. Kõnealune 
organ tagab, et lõpptarbijad on vastavalt 
käesoleva direktiivi sätetele 
nõuetekohaselt kaitstud ja vastutab 
samuti eelkõige sõltumatute nõuannete ja 
usaldusväärse teabe esitamise eest 
tarbijatele.

Or. en

(Uue lõike lisamine direktiivi 2003/55 EÜ A lisale)

Selgitus

Samal ajal kui riikide seadusandjatele tuleks anda tarbijate kaitsmise volitus, on vaja anda 
tarbijatele nende enda ametlik hääl. Riiklik seadusandja ja tarbijakaitseorgan peaksid 
tagama koostöö, teabe vahetamise ja mõlemat organisatsiooni puudutavate küsimuste ühtse 
käsitlemise.
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Muudatusettepanek 554
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 17
Direktiiv 2003/55/EÜ
A lisa punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) kõikides liikmesriikides asutatakse 
energiavaldkonnas tarbijaid esindav 
sõltumatu seadusjärgne organ. Nimetatud 
organ esindab tarbijaid energia siseturu 
alastel asjaomaste organitega peetavatel 
ametlikel konsultatsioonidel. Kõnealune 
organ tagab, et lõpptarbijad on vastavalt 
käesoleva direktiivi sätetele 
nõuetekohaselt kaitstud ja vastutab 
samuti eelkõige sõltumatute nõuannete ja 
usaldusväärse teabe esitamise eest 
tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui riikide seadusandjatele tuleks anda tarbijate kaitsmise volitus, on vaja anda 
tarbijatele nende enda ametlik hääl. Riiklik seadusandja ja tarbijakaitseorgan peaksid 
tagama koostöö, teabe vahetamise ja mõlemat organisatsiooni puudutavate küsimuste ühtse 
käsitlemise.

Muudatusettepanek 555
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kuulutavad kehtetuks 
kõik õigusaktid, mis takistavad 
maagaasiettevõtjal, reguleerival või teisel 
asutusel oma kohustusi järgimast või 
käesolevast direktiivist tulenevaid õigusi 
või kohustusi täitmast.
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Or. en

Selgitus

Riikide õigusaktide tõttu võib osutuda reguleerivate asutuste jaoks võimatuks nende 
käesolevast direktiivist tulenevate seaduslike õiguste või kohustuste täitmine. Kunstlikult 
madalal hoitavad tariifid, mis sisalduvad üldjuhul riikide õigusaktides, võivad takistada 
riiklikul reguleerival asutusel tagamast ristsubsideerimise vältimise ja riikide õigusaktid 
võivad takistada teatavates liikmesriikides konkreetsete meetmete võtmist (nt gaasivõimsuste 
müük oksjonil). Rakendamisega kaasneb ka kõnealuste tõkete kõrvaldamine tõhusa 
konkurentsi teelt.

Muudatusettepanek 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
aruande käesoleva direktiivi ametliku ja 
tegeliku rakendamise kohta 
liikmesriikides. 

Or. en

Selgitus

See peaks tagama direktiivis sätestatud eeskirjade tõhusa rakendamise. 

Muudatusettepanek 557
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui riiklikult kontrollitud üksus on 
otseselt või kaudselt kaasatud vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte osade 
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omandamisse, teatatakse kõnealuse 
tehingu korraldamise hind komisjonile. 
Teade hõlmab aluseks oleva varade 
väärtuse kinnitamist rahvusvahelise 
audiitorfirma poolt. Komisjon kasutab 
kõnealust teavet ainult riigiabi 
kontrollimiseks. 

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada riigile ja eraomanikele kuuluvate ettevõtete tõeliselt võrdsed 
tegutsemisvõimalused. 

Muudatusettepanek 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Kuus aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab komisjon 
avalike konsultatsioonide alusel, pädevate 
asutustega läbiviidud arutelude valguses 
ja pärast arvamuse saamist 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööametilt Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
säilitamise või muutmise soovitatavuse 
kohta. Direktiivi 2003/55/EÜ artiklites 
7a–7d ning artiklites 9 ja 9b sätestatud 
gaasiettevõtete ümberkorraldamise 
erinevaid versioone kontrollitakse 
eelkõige nende mõju tõhususe aspektist 
võrkudele juurdepääsule ja vajalikele 
investeeringutele. 

Or. en
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Selgitus

See peaks tagama direktiivis sätestatud eeskirjade tõhusa rakendamise.
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