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Muudatusettepanek 36
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Töö, mida ERGEG on alates 
asutamisest teinud, on andnud positiivse 
panuse elektrienergia ja maagaasi 
siseturule. Sektoris ollakse aga üldiselt 
seisukohal ja ka ERGEG ise on teinud 
ettepaneku, et riiklikud reguleerivad 
asutused võiksid vabatahtlikult teha 
koostööd ühenduse struktuuris, millel oleks 
selge pädevus ning õigus võtta 
mitmesugustel konkreetsetel juhtudel vastu 
reguleeriva iseloomuga üksikotsuseid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. lt

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 37
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Keskuse jaoks vajalike vahenditega 
seonduva mõju hindamise alusel järeldati, 
et muude võimalustega võrreldes pakub 
sõltumatu keskus mitmesugust pikaajalist 
kasu. Seepärast tuleks luua 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet”.

(5) Keskuse jaoks vajalike vahenditega 
seonduva mõju hindamise alusel järeldati, 
et muude võimalustega võrreldes pakub 
sõltumatu keskus mitmesugust pikaajalist 
kasu. Seepärast tuleks luua 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostöövõrgustik, edaspidi „võrgustik”.
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti suhtes. Muudatusettepaneku 
heakskiitmine eeldab vastavaid muudatusi 
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kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu on 
äärmiselt oluline tagada ameti 
sõltumatus, tehniline ja reguleerimisalane 
võimekus, läbipaistvus ja tõhusus.

(6) Võrgustik peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. 

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks tagama riiklike 
reguleerivate asutuste poolt direktiivide 
2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ kohaselt 
siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise ning vajadusel nende 
täiendamise ühenduse tasandil. Seetõttu 
on äärmiselt oluline tagada ameti 
sõltumatus, tehniline ja reguleerimisalane 
võimekus, läbipaistvus ja tõhusus.

(6) Amet kui riiklike reguleerivate 
asutuste volitatud esindaja peaks tagama 
riiklike reguleerivate asutuste poolt 
direktiivide 2003/54/EÜ ja 2003/55/EÜ 
kohaselt siseriiklikul tasandil täidetavate 
reguleerimisülesannete nõuetekohase 
kooskõlastamise Euroopa ja piirkondlikul 
tasandil ning vajadusel nende täiendamise
nimetatud tasanditel. Seetõttu on äärmiselt 
oluline tagada ameti sõltumatus, tehniline 
ja reguleerimisalane võimekus, 
läbipaistvus ja tõhusus.
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Or. en

Selgitus

Ametis tuleb näha riiklike reguleerivate asutuste volitatud esindajat, mitte aga komisjoni 
poolt volitatud esindajat. Lisaks saab amet volitused koordineerida asjaomaseid riiklikke 
asutusi piirkondlike turgude juhtimise, eeskirjade kehtestamise ja jälgimise osas, et hoida ära 
regulatiivse eikellegimaa tekkimist, kui riiklikud turud integreeruvad piirkondlikeks 
turgudeks.

Muudatusettepanek 40
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Amet peaks jälgima elektri- ja 
gaasisektori põhivõrguettevõtjate koostööd, 
samuti Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ülesannete täitmist. Ameti 
kaasamine on oluline selle tagamiseks, et 
põhivõrguettevõtjate koostöö edeneb 
tõhusal ja läbipaistval viisil siseturu 
heaks.

(7) Võrgustik peaks korraldama riiklike
elektri- ja gaasisektori põhivõrguettevõtjate 
koostööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On asjakohane tagada riiklike 
reguleerivate asutuste koostöö raamistik. 
See raamistik peaks hõlbustama elektri ja 
maagaasi siseturgu käsitlevate 
õigusaktide ühesugust kohaldamist kogu 
ühenduses. Rohkem kui üht liikmesriiki 

välja jäetud
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käsitlevate juhtude puhul peaks ametil 
olema õigus vastu võtta üksikotsuseid. See 
õigus peaks hõlmama vähemalt kaht 
liikmesriiki ühendavat infrastruktuuri, 
uute elektrivõrkudevaheliste ühenduste 
vabastamist siseturueeskirjade 
kohaldamisest ja rohkem kui ühes 
liikmesriigis asuvaid uusi gaasi 
infrastruktuure.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On asjakohane tagada riiklike 
reguleerivate asutuste koostöö raamistik. 
See raamistik peaks hõlbustama elektri ja 
maagaasi siseturgu käsitlevate õigusaktide 
ühesugust kohaldamist kogu ühenduses. 
Rohkem kui üht liikmesriiki käsitlevate 
juhtude puhul peaks ametil olema õigus 
vastu võtta üksikotsuseid. See õigus peaks 
hõlmama vähemalt kaht liikmesriiki 
ühendavat infrastruktuuri, uute 
elektrivõrkudevaheliste ühenduste 
vabastamist siseturueeskirjade 
kohaldamisest ja rohkem kui ühes 
liikmesriigis asuvaid uusi gaasi 
infrastruktuure.

(8) On asjakohane tagada riiklike 
reguleerivate asutuste koostöö raamistik. 
See raamistik peaks hõlbustama elektri ja 
maagaasi siseturgu käsitlevate õigusaktide 
ühesugust kohaldamist kogu ühenduses. 
Rohkem kui üht liikmesriiki käsitlevate 
juhtude puhul peaks ametil olema õigus 
vastu võtta üksikotsuseid. See õigus peaks 
hõlmama vähemalt kaht liikmesriiki 
ühendavat infrastruktuuri ja uute 
elektrivõrkudevaheliste ühenduste 
vabastamist siseturueeskirjade 
kohaldamisest.

Or. en

Selgitus

Uute gaasi infrastruktuuridega seotud vabastustaotlust peavad kõigepealt käsitlema 
asjaomaste liikmesriikide reguleerivad asutused, et hõlbustada ja tõhustada uute suurte 
infrastruktuuride ehitamist. Seejärel esitatakse need heakskiitmiseks komisjonile, kes on 
vastavalt talle aluslepingutega pandud ülesandele lepingute kaitsjana Euroopa huvide parim 
tagaja.
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Muudatusettepanek 43
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal 
olema komisjoni nõustaja roll turu 
reguleerimise küsimustes. Samuti tuleks 
ametilt nõuda komisjoni teavitamist, kui 
ta leiab, et põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostöö tulemused ei ole vajalikul tasemel 
või kui riiklik reguleeriv asutus, kelle 
otsus on vastuolu suunistega, ei soovi 
järgida ameti arvamust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal 
olema komisjoni nõustaja roll turu 
reguleerimise küsimustes. Samuti tuleks 
ametilt nõuda komisjoni teavitamist, kui 
ta leiab, et põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostöö tulemused ei ole vajalikul tasemel 
või kui riiklik reguleeriv asutus, kelle 
otsus on vastuolu suunistega, ei soovi 
järgida ameti arvamust.

(9) Kuna ametil on ülevaade riiklike 
reguleerivate asutuste tööst, peaks tal 
olema roll turu reguleerimise küsimustes. 

Or. en
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Selgitus

Amet peab olema turureeglite väljatöötamisel ja vastuvõtmisel peamine osaleja.

Muudatusettepanek 45
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda mittesiduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda mittesiduvaid suuniseid, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada.

(10) Ametil peaks olema ka võimalik välja 
anda mittesiduvaid arvamusi, et aidata 
reguleerivatel asutustel ja turul tegutsevatel 
isikutel head tava jagada. Kui riiklik 
asutus ei suuda ameti arvamust järgida, 
peab asjaomane riiklik asutus esitama 
avalikult selle kohta piisava põhjenduse. 
Amet võib vajaduse korral koostada uue 
siduva arvamuse, kui selleks on piisavalt 
põhjust.

Or. it

Selgitus

Ametile tuleks anda volitused mittesiduvate arvamuste esitamiseks, et aidata riiklikel asutustel 
ja turuosalistel jagada häid tavasid.
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Muudatusettepanek 47
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ameti struktuur peaks olema 
kohandatud vastavalt energeetikasektori 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riiklike 
reguleerivate asutuste spetsiifilist rolli ja 
sõltumatust.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ameti struktuur peaks olema 
kohandatud vastavalt energeetikasektori 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riiklike 
reguleerivate asutuste spetsiifilist rolli ja 
sõltumatust.

(11) Ameti struktuur peaks olema 
kohandatud vastavalt energeetikasektori 
konkreetsetele vajadustele. Eelkõige tuleb 
täielikult arvesse võtta riiklike 
reguleerivate asutuste spetsiifilist rolli ja 
tagada nende sõltumatus.

Or. lt

Selgitus

Kolmanda energiapaketi sätete kavandamisel ja järgneval rakendamisel ei tule riiklike 
reguleerivate asutuste sõltumatust mitte üksnes arvesse võtta, vaid ka tagada. 
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Muudatusettepanek 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Haldusnõukogul peaksid olema 
vajalikud volitused eelarve 
kehtestamiseks, selle täitmise 
järelevalveks, sise-eeskirjade 
koostamiseks, finantseeskirjade 
vastuvõtmiseks ja direktori 
ametissenimetamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Haldusnõukogu rolli ja pädevust tuleb selgitada. Seetõttu on käesolev põhjendus protsessi 
praeguses etapis enneaegne ja tuleb välja jätta.

Muudatusettepanek 50
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Haldusnõukogul peaksid olema 
vajalikud volitused eelarve kehtestamiseks, 
selle täitmise järelevalveks, sise-eeskirjade 
koostamiseks, finantseeskirjade 
vastuvõtmiseks ja direktori 
ametissenimetamiseks.

(12) Võrgustiku haldusnõukogul peaksid 
olema vajalikud volitused eelarve 
kehtestamiseks, selle täitmise 
järelevalveks, sise-eeskirjade 
koostamiseks, finantseeskirjade 
vastuvõtmiseks ja direktori 
ametissenimetamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 51
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ametil peaksid olema vajalikud 
õigused reguleerimisülesannete 
teostamiseks sõltumatul ja tõhusal viisil. 
Reguleerivate asutuste sõltumatus ei ole 
mitte ainult hea juhtimistava oluline 
põhimõte, vaid on ka turu usalduse 
tagamise põhitingimus. Peegeldades 
olukorda riiklikul tasemel, peaks 
reguleerivate asutuste nõukogu tegutsema 
sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest 
ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid 
üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraisikult.

(13) Võrgustikul peaksid olema vajalikud 
õigused reguleerimisülesannete 
teostamiseks sõltumatul ja tõhusal viisil. 
Reguleerivate asutuste sõltumatus ei ole 
mitte ainult hea juhtimistava oluline 
põhimõte, vaid on ka turu usalduse 
tagamise põhitingimus. Peegeldades 
olukorda riiklikul tasemel, peaks 
reguleerivate asutuste võrgustik tegutsema 
sõltumatult mis tahes muudest turuhuvidest 
ning mitte küsima ega võtma vastu juhiseid 
üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-
õiguslikult või eraisikult.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, 
peaks huvitatud isikutel protsessi 
säästlikkuse huvides olema õigus 
pöörduda apellatsiooninõukogu poole, 
mis on küll ameti osa, kuid on selle ameti 
mis tahes haldus- ja regulatiivstruktuurist 
sõltumatu.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 53
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui ametil on õigus teha otsuseid, 
peaks huvitatud isikutel protsessi 
säästlikkuse huvides olema õigus pöörduda 
apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 
ameti osa, kuid on selle ameti mis tahes 
haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu.

(14) Kuna ametil on õigus teha otsuseid, 
peaks huvitatud isikutel protsessi 
säästlikkuse huvides olema õigus pöörduda 
apellatsiooninõukogu poole, mis on küll 
ameti osa, kuid on selle ameti mis tahes 
haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu.

Or. lt

Selgitus

Käesoleva dokumendiga nähakse ette, et amet teeb üldist laadi ja üldise tasandi otsuseid. 
Tehniline tõlkeviga seoses leedu keelega.

Muudatusettepanek 54
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule mitte hiljem 
kui neli aastat pärast ameti tegevuse 
algust ning seejärel iga viie aasta järel 
aruande ameti poolt täidetud konkreetsete 
ülesannete ja saavutatud tulemuste kohta 
koos asjakohaste ettepanekutega selle 
toimimise parandamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asutamine Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
võrgustiku asutamine

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet“, asutatakse
eesmärgiga täiendada ühenduse tasandil 
reguleerimisülesandeid, mida liikmesriigi 
tasandil täidavad direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a nimetatud riiklikud 
reguleerivad asutused, ning eesmärgiga 
vajaduse korral kooskõlastada nende 
tegevust.

Pärast Euroopa Parlamendilt ja 
nõukogult heakskiidu saamist asutab 
komisjon energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostöövõrgustiku, edaspidi 
„võrgustik”.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet“, asutatakse 
eesmärgiga täiendada ühenduse tasandil 
reguleerimisülesandeid, mida liikmesriigi 
tasandil täidavad direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a nimetatud riiklikud 
reguleerivad asutused, ning eesmärgiga 
vajaduse korral kooskõlastada nende 
tegevust. 

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet, edaspidi „amet“, asutatakse 
eesmärgiga täiendada ühenduse tasandil –
kus osaleb vähemalt kaks liikmesriiki –
reguleerimisülesandeid, mida liikmesriigi 
tasandil täidavad direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklis 22a ja direktiivi 2003/55/EÜ 
artiklis 24a nimetatud riiklikud 
reguleerivad asutused, ning eesmärgiga 
vajaduse korral kooskõlastada nende 
tegevust.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse, et amet peaks tegutsema, kui piiriülese tegevuse tõttu 
võivad suure tõenäosusega tekkida regulatiivsed lüngad.

Muudatusettepanek 57
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
Õiguslik seisund ja asukoht

1. Amet on juriidilise isiku staatusega 
ühenduse asutus.
2. Tal on kõikides liikmesriikides kõige 
ulatuslikum juriidilisele isikule 
siseriiklike õigusaktidega omistatav õigus-
ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja 
võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla 
kohtus menetlusosaliseks.
3. Ameti esindab direktor.
4. Ameti asukoht on [koht]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tal on kõikides liikmesriikides kõige 
ulatuslikum juriidilisele isikule siseriiklike 
õigusaktidega omistatav õigus- ja 
teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja 
võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla 

2. Tal on kõikides liikmesriikides kõige 
ulatuslikum juriidilisele isikule siseriiklike 
õigusaktidega omistatav õigus- ja 
teovõime. Eelkõige võib ta olla kohtus 
menetlusosaliseks.
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kohtus menetlusosaliseks.

Or. de

Selgitus

Amet ei tohiks omandada mitte mingit vara.

Muudatusettepanek 59
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ameti asukoht on [koht]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

4. Ameti asukoht on Potsdamis. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

Or. de

Selgitus

Olulise energiatööstusega Brandenburgi liidumaal asuv Potsdam on ameti jaoks ideaalne 
asukoht mitmes mõttes, sealhulgas transpordiühenduste poolest ameti liikmete jaoks.

Muudatusettepanek 60
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 2 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ameti asukoht on [koht]. Kuni oma 
tööruumide valmimiseni tegutseb amet 
komisjoni ruumides.

4. Ameti asukoht on Rumeenias 
Bukarestis. Kuni oma tööruumide 
valmimiseni tegutseb amet komisjoni 
ruumides. 

Or. ro
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Selgitus

Euroopa agentuuride ja ELi organite asukohad peaksid üldiselt olema liikmesriikide vahel 
võrdselt jaotatud. Bukarest on Rumeenia pealinn ja kõrgelt arenenud linn, kus on Euroopa 
standarditele vastavad infrastruktuurid ja kaks rahvusvahelist lennujaama. Lennuaeg mis 
tahes Euroopa pealinnast Bukaresti ei ole pikem kui neli tundi (Brüsselist 2 tundi 45 minutit). 
Rumeenia president ja valitsus toetavad mõtet ameti asumisest Bukaresti.

Muudatusettepanek 61
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Koosseis

Ameti koosseisu kuuluvad:
(a) haldusnõukogu, mis täidab artiklis 10 
sätestatud kohustusi;
(b) reguleerivate asutuste nõukogu, mis 
täidab artiklis 12 sätestatud kohustusi;
(c) direktor, kes täidab artiklis 14 
sätestatud kohustusi;
(d) apellatsiooninõukogu, mis täidab 
artiklis 16 sätestatud kohustusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) alaline turu sidusrühmade ühendus, 
mis täidab artiklis 14 a sätestatud 
kohustusi;
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Or. en

Selgitus

Vt selgitust artiklile 14 a (uus).

Muudatusettepanek 63
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 3 punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) alaline tarbijate rühm, mis täidab 
artiklis 14 b sätestatud kohustusi;

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artiklile 14 b (uus).

Muudatusettepanek 64
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib: Amet:
(a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(a) esitab põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(b) esitada reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(b) esitab reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(c) esitada komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

(c) esitab komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
7 ja 8.

(d) võtab vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
6, 7 ja 8.
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Or. en

Selgitus

Amet peaks olema suuteline tegema siduvaid otsuseid ka põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostööga seotud ülesannete kohta, et hoida ära isereguleerimine.

Muudatusettepanek 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib: Amet:

(a) esitada põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(a) esitab põhivõrguettevõtjatele 
adresseeritud arvamusi;

(b) esitada reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(b) esitab reguleerivatele asutustele 
adresseeritud arvamusi;

(c) esitada komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

(c) esitab komisjonile adresseeritud 
arvamusi ja soovitusi;

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
7 ja 8.

(d) võtab vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
6, 7 ja 8.

Or. en

Selgitus

Amet peaks olema suuteline tegema siduvaid otsuseid ka põhivõrguettevõtjate vahelise 
koostööga seotud ülesannete kohta, et hoida ära isereguleerimine.

Muudatusettepanek 66
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esitada põhivõrguettevõtjatele (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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adresseeritud arvamusi;

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 67
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
7 ja 8. 

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
6, 7 ja 8. 

Or. de

Selgitus

Ametil peaksid olema ka volitused võtta vastu siduvaid otsuseid põhivõrguettevõtjate koostöö 
kohta, et hoida ära põhivõrguettevõtjate poolne isereguleerimine.

Muudatusettepanek 68
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
7 ja 8. 

(d) võtta vastu üksikotsuseid konkreetsete 
juhtumite kohta, nagu on osutatud artiklites 
6, 7 ja 8. 

Or. de
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Selgitus

Ametil peaksid olema ka volitused võtta vastu siduvaid otsuseid põhivõrguettevõtjate koostöö 
kohta, et hoida ära põhivõrguettevõtjate poolne isereguleerimine.

Muudatusettepanek 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) koordineerida asjaomaseid 
piirkondlike elektri- või gaasiturgudega 
seotud riiklikke reguleerivaid asutusi.

Or. en

Selgitus

Selleks et hoida ära regulatiivse eikellegimaa tekkimist, kui riiklikud turud integreeruvad 
piirkondlikeks turgudeks, saab amet volitused koordineerida asjaomaseid riiklikke asutusi 
piirkondlike turgude juhtimise, eeskirjade kehtestamise ja jälgimise osas.

Muudatusettepanek 70
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) esitada arvamusi OST 
assotsiatsiooni koostatud tehniliste 
reeglite kohta.

Or. ro

Selgitus

Amet peab kontrollima, mõistma ja vastu võtma OST assotsiatsiooni koostatud tehnilised 
reeglid ning pärast vastuvõtmist jälgima nende täitmist. 
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Muudatusettepanek 71
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) omab õigust läbi vaadata riiklike 
reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused;

Or. lt

Muudatusettepanek 72
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) edendab koos komisjoniga 
energiaturgude piirkondlikku koostööd 
ning vastutab nende integreerimise eest 
ühtseks Euroopa elektrituruks;

Or. lt

Muudatusettepanek 73
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d c) kinnitab liikmesriikide poolt 
vastavalt direktiivi 2003/54/EÜ artikli 10 
lõikele 1 (muudetud dokumendiga 
KOM(2007)0528) ametisse määratud 
sõltumatud põhivõrguettevõtjad.
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Or. lt

Muudatusettepanek 74
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse 
kõikide küsimuste kohta, mis on seotud 
tema asutamise eesmärgiga.

Võrgustik võib esitada komisjonile 
arvamuse kõikide küsimuste kohta, mis on 
seotud tema asutamise eesmärgiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib komisjoni taotlusel või omal 
algatusel esitada komisjonile arvamuse 
kõikide küsimuste kohta, mis on seotud 
tema asutamise eesmärgiga. 

Amet võib Euroopa Parlamendi, nõukogu 
või komisjoni taotlusel või omal algatusel 
esitada Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ja komisjonile arvamuse kõikide küsimuste 
kohta, mis on seotud tema asutamise 
eesmärgiga. 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada ameti ja Euroopa Parlamendi vahelist koostööd.
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Muudatusettepanek 76
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Konsulteerimine

Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
varajases etapis avatud ja läbipaistval 
viisil kõikide turuosaliste, tarbijate ja 
lõpptarbijatega, eelkõige seoses oma 
ülesandega põhivõrguettevõtjate suhtes. 

Or. en

Selgitus

Avalikke konsulteerimisi ELi tasandil viib praegu läbi elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Amet peaks kõnealuse ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba olemas väljakujunenud eeskirjad ja kogemused avalike konsulteerimiste 
läbiviimisel. Pealegi tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui 
põhivõrguettevõtjad on võimalik huvitatud pool.

Muudatusettepanek 77
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Konsulteerimine

Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
varajases etapis avatud ja läbipaistval 
viisil kõikide turuosaliste, tarbijate ja 
lõpptarbijatega, eelkõige seoses oma 
ülesandega põhivõrguettevõtjate suhtes. 

Or. en
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Selgitus

Avalikke konsulteerimisi ELi tasandil viib praegu läbi elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Amet peaks kõnealuse ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba olemas väljakujunenud eeskirjad ja kogemused avalike konsulteerimiste 
läbiviimisel. Pealegi tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui 
põhivõrguettevõtjad on võimalik huvitatud pool.

Muudatusettepanek 78
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Konsulteerimine

Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
varajases etapis avatud ja läbipaistval 
viisil kõikide turuosaliste, tarbijate ja 
lõpptarbijatega, eelkõige seoses oma 
ülesandega põhivõrguettevõtjate suhtes. 

Or. en

Selgitus

Avalikke konsulteerimisi ELi tasandil viib praegu läbi elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Amet peaks kõnealuse ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba olemas väljakujunenud eeskirjad ja kogemused avalike konsulteerimiste 
läbiviimisel. Pealegi tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui 
põhivõrguettevõtjad on võimalik huvitatud pool.

Muudatusettepanek 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a



AM\716143ET.doc 25/89 PE404.596v01-00
Freelance-tõlge

ET

Konsulteerimine
Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
varajases etapis avatud ja läbipaistval 
viisil kõikide turuosaliste, tarbijate ja 
lõpptarbijatega, eelkõige seoses oma 
ülesandega põhivõrguettevõtjate suhtes. 

Or. en

Selgitus

Avalikke konsulteerimisi ELi tasandil viib praegu läbi elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Amet peaks kõnealuse ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba olemas väljakujunenud eeskirjad ja kogemused avalike konsulteerimiste 
läbiviimisel.

Muudatusettepanek 80
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Konsulteerimine turuosaliste ja 

tarbijatega
Amet konsulteerib oma kohustuste 
täitmisel ulatuslikult ja varajases etapis 
avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosaliste ja tarbijatega, 
eelkõige seoses oma ülesandega 
põhivõrguettevõtjate suhtes.

Or. de

Selgitus

Avalikke konsulteerimisi ELi tasandil viib praegu läbi elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Amet peaks kõnealuse ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba olemas väljakujunenud eeskirjad ja kogemused avalike konsulteerimiste 
läbiviimisel. Pealegi tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui 
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põhivõrguettevõtjad on võimalik huvitatud pool.

Muudatusettepanek 81
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Konsulteerimine turuosaliste ja 

tarbijatega
Amet konsulteerib oma kohustuste 
täitmisel ulatuslikult ja varajases etapis 
avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosaliste ja tarbijatega, 
eelkõige seoses oma ülesandega 
põhivõrguettevõtjate suhtes.

Or. de

Selgitus

Avalikke konsulteerimisi ELi tasandil viib praegu läbi elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Amet peaks kõnealuse ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba olemas väljakujunenud eeskirjad ja kogemused avalike konsulteerimiste 
läbiviimisel. Pealegi tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui 
põhivõrguettevõtjad on võimalik huvitatud pool.

Muudatusettepanek 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Suuniste väljatöötamine

1. Amet töötab maksimaalselt kuue kuu 
jooksul välja suuniste kavandi selgete ja 
objektiivsete aluspõhimõtete sätestamise 
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kohta turu- ja tehniliste eeskirjade 
ühtlustamiseks.
2. Suuniste koostamisel viib amet avatud 
ja läbipaistval viisil läbi ulatuslikke 
konsultatsioone ning teavitab kõiki 
asjaomaseid sidusrühmi.
3. Konsulteerimiste põhjal viib amet 
suuniste kavandi lõpule ja võtab suunised 
vastu. Ta avaldab saadud märkused ja 
selgitab, mil moel on neid lõplikus 
suuniste kavandis arvesse võetud, või 
põhjendab nende tagasilükkamist. 
4. Amet võib omal algatusel või Euroopa 
Parlamendi või komisjoni taotlusel 
algatada sama menetluse ka suuniste 
ajakohastamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Suunised tuleks välja töötada ja vastu võtta pärast seda, kui amet on läbi viinud ulatuslikud 
konsultatsioonid, et kehtestada eeskirjade ühtlustamise aluspõhimõtted. Vaid siis, kui on vastu 
võetud kindlad suunised, saab reeglid asjakohaselt välja töötada. Euroopa Parlamendi rolli 
tugevdatakse, tagades talle võimaluse algatada kõnealuste suuniste läbivaatamine.

Muudatusettepanek 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Turureeglite väljatöötamine

1. Pärast suuniste vastuvõtmist vastavalt 
artiklile 5 a töötab amet kuue kuu jooksul 
välja turureeglite kavandi, mis on 
täielikult kooskõlas suunistes sätestatud 
põhimõtetega.
2. Reeglite kavandamisel viib amet avatud 
ja läbipaistval viisil läbi ulatuslikke 
konsultatsioone ning teavitab kõiki 
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asjaomaseid sidusrühmi.
3. Konsulteerimiste põhjal viib amet 
turureeglite kavandi lõpule ja võtab selle 
vastu. Ta avaldab saadud märkused ja 
selgitab, mil moel on neid lõplikus 
suuniste kavandis arvesse võetud, või 
põhjendab nende tagasilükkamist.
4. Amet võib omal algatusel või Euroopa
Parlamendi taotlusel algatada sama 
menetluse ka olemasolevate reeglite 
läbivaatamise suhtes vastavalt eespool 
toodud lõikes 2 kirjeldatud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Suunised tuleks välja töötada ja vastu võtta pärast seda, kui amet on läbi viinud ulatuslikud 
konsultatsioonid. Euroopa Parlamendi rolli tugevdatakse, tagades talle võimaluse algatada 
kõnealuste reeglite läbivaatamine.

Muudatusettepanek 84
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Põhivõrguettevõtjate koostööga seotud 
ülesanded
1. Amet esitab komisjonile oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2b lõikele 2 Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ning 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artiklile 2b lõikele 2 Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi kohta.
2. Amet jälgib vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklis 2d sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
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ülesannete täitmist ning vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2d 
sätestatule Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
ülesannete täitmist. 
3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.
4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikele 2 esitatud iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse.
5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e 
lõikele 2. 
6. Amet jälgib põhivõrguettevõtjate
piirkondlikku koostööd vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artiklile 2h ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artiklile 2h.

Or. fr



PE404.596v01-00 30/89 AM\716143ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.

3. Amet kinnitab määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklis 2c ja määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artiklis 2c viidatud Euroopa 
elektri ja maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustike 10-aastase investeerimiskava, 
tagades mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ning turu tõhusa ja turvalise 
toimimise.

Or. en

Selgitus

10-aastase investeerimiskava peaks kinnitama amet. Isereguleerimist ELi tasandil tuleb 
vältida. Põhivõrguettevõtjate investeerimiskavade kinnitamine on riiklike reguleerivate 
asutuste ülesanne. Seetõttu peaks üleeuroopalise 10-aastase investeerimiskava ELi tasandil 
kinnitama amet. Investorid vajavad selget ja prognoositavat reguleerivat raamistikku.

Muudatusettepanek 86
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 

3. Amet kinnitab reeglid ja eeskirjad 
(sealhulgas 10-aastane investeerimiskava 
seoses takistustega piiriülese võrgustiku 
arendamisele, mida põhjustavad erinevad 
loa väljastamise korrad ja tavad), et
tagada mittediskrimineerimine, tõhus 
konkurents ning turu tõhus ja turvaline 
toimimine.
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kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

Or. en

Selgitus

Selgitused ja lisandused, silmas pidades gaasituru määruses tehtud muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 87
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.

3. Pärast konsulteerimist artikli 5a alusel 
kõikide sidusrühmadega koostab amet 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule strateegilised 
suunised Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta valdkondades, mis on 
loetletud määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 
2c lõigetes 3 ja 5 ning määruse (EÜ) 
1775/2005 artikli 2c lõigetes 3 ja 5. 
Kõnealused strateegilised suunised 
tagavad mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ning turu tõhusa ja turvalise 
toimimise. Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, kes võib need vastu võtta 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 13 lõikes 
2 ja määruse (EÜ) 1775/2005 artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Regulatiivmenetluse alguses peaks amet andma komisjonile ametlikku nõu Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikele suunatud strateegiliste suuniste vormis, mida kasutatakse 
tehniliste reeglite koostamise alusena. Kõnealuse ametliku nõuande alusel soovitame 
rakendada komiteemenetlust, et välja anda siduvad strateegilised suunised, millele tulevane 
töö toetuks.

Muudatusettepanek 88
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

3. Pärast konsulteerimist artikli 5a alusel 
kõikide sidusrühmadega koostab amet 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule strateegilised 
suunised Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule valdkondades, mis on 
loetletud määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 
2c lõigetes 3 ja 5 ning määruse (EÜ) 
1775/2005 artikli 2c lõigetes 3 ja 5. 
Kõnealused strateegilised suunised 
tagavad mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ning turu tõhusa ja turvalise 
toimimise. Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste projekti 
komisjonile, kes võib need vastu võtta 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 13 lõikes 
2 ja määruse (EÜ) 1775/2005 artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kavandatavate tehniliste reeglite reguleerimisala ja ulatus ning 10-aastase investeerimiskava 
kõrgetasemelised põhimõtted, mille peaksid määruse (EÜ) 1225/2003 artikli 2e ja määruse 
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(EÜ) 1775/2005 artikli 2e kohaselt välja töötama Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikud, 
peaksid olema eelnevalt kindlaks määratud.

Muudatusettepanek 89
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

3. Pärast konsulteerimist artikli 5a alusel 
kõikide sidusrühmadega koostab amet 
strateegilised suunised Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule valdkondades, mis on 
loetletud määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 
2c lõigetes 3 ja 5 ning määruse (EÜ) 
1775/2005 artikli 2c lõigetes 3 ja 5. 
Kõnealused strateegilised suunised 
tagavad mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ning turu tõhusa ja turvalise 
toimimise. Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste projekti 
komisjonile, kes võib need vastu võtta 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 13 lõikes 
2 ja määruse (EÜ) 1775/2005 artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kavandatavate tehniliste reeglite reguleerimisala ja ulatus ning 10-aastase investeerimiskava 
kõrgetasemelised põhimõtted, mille peaksid määruse (EÜ) 1225/2003 artikli 2e ja määruse 
(EÜ) 1775/2005 artikli 2e kohaselt välja töötama elektri ja gaasi põhivõrguettevõtjad, 
peaksid olema eelnevalt kindlaks määratud kõiki institutsioone hõlmava komiteemenetluse 
raames.
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Muudatusettepanek 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase 
investeerimiskava kavandi kohta.

3. Pärast konsulteerimist artikli 5a alusel 
kõikide sidusrühmadega koostab amet 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule strateegilised 
suunised Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule valdkondades, mis on 
loetletud määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 
2c lõigetes 3 ja 5 ning määruse (EÜ) 
1775/2005 artikli 2c lõigetes 3 ja 5. 
Kõnealused strateegilised suunised 
tagavad mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ning turu tõhusa ja turvalise 
toimimise. Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste projekti 
komisjonile, kes võib strateegilised 
suunised vastu võtta.

Or. en

Selgitus

Ametil peaksid olema volitused strateegiliste suuniste koostamiseks pärast konsulteerimist 
kõikide sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 91
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 

3. Olles eelnevalt konsulteerinud riiklike 
asutustega pädevusvaldkondade suhtes, 
esitab amet tehniliste reeglite 
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elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.

strateegilised suunised Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule. Kooskõlas kõnealuste 
suunistega koostavad Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ja Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
tehniliste reeglite kogumi kavandi ja 
esitavad selle heakskiidu saamiseks 
ametile.
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ja Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik lepivad 
kokku iga-aastase tööprogrammi kavandi 
ning 10-aastase investeerimiskava kavandi 
suhtes ja esitavad need ametile.

Or. it

Selgitus

Riikide territooriumide iseloomulikke tunnusjooni silmas pidades tuleks riiklikele asutustele 
anda nõuandev roll. Pealegi ei tohiks Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik tehnilise 
organina turureegleid kehtestada. Turureeglid peaks vastu võtma komisjon, võttes arvesse 
võrguettevõtjate arvamust, ning tehnilised reeglid Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku esitatud kavandi alusel 
peaks vastu võtma amet.

Muudatusettepanek 92
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja 
turureeglite, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.

3. Amet võib esitada oma arvamuse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikes 2 sätestatule Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule nende tehniliste ja turureeglite 
kavandi, iga-aastase tööprogrammi 
kavandi ning 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 93
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turureeglid
3 a. Amet esitab turureeglite strateegilised 
suunised komisjonile heakskiitmiseks. 
Kõnealune heakskiitmine võimaldab 
ametil koostada turureeglite kogumi 
kavandi.
Seejärel konsulteerib amet avatud ja 
läbipaistval viisil kõikide asjaomaste 
turuosalistega, teavitab neid ning kaasab 
nad täielikult käesoleva kavandi 
koostamisse. Kõnealuse konsulteerimise 
alusel määrab amet kindlaks turureeglite 
kogumi kavandi ja esitab selle komisjonile 
vastuvõtmiseks ja asjakohaseks 
jälgimiseks.

Or. it

Selgitus

Riikide territooriumide iseloomulikke tunnusjooni silmas pidades tuleks riiklikele asutustele 
anda nõuandev roll. Pealegi ei tohiks Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik tehnilise 
organina turureegleid kehtestada. Turureeglid peaks vastu võtma komisjon, võttes arvesse 
võrguettevõtjate arvamust, ning tehnilised reeglid Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku esitatud kavandi alusel 
peaks vastu võtma amet.
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Muudatusettepanek 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 10-aastased investeerimiskavad 
peavad sisaldama sätteid arukatele 
võrkudele ülemineku kohta. Amet ja 
riiklikud reguleerivad asutused annavad 
selgeid juhiseid põhivõrguettevõtjate 
edusammude osas arukate võrkude 
väljaarendamisel. Sellel eesmärgil
koostatakse etappidega ajakava, mis näeb 
ette lõppeesmärgi saavutamise.

Or. en

Selgitus

Aruka võrgu tehnoloogia on oluline areng, mida tuleb 10-aastases investeerimiskavas 
kohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 95
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõike 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. 10-aastane investeerimiskava peaks 
sisaldama sätteid arukatele võrkudele 
ülemineku kohta 10 aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest. Ameti ja 
riiklike reguleerivate asutustega 
konsulteeritakse põhivõrguettevõtjate 
edusammude osas arukate võrkude 
väljaarendamisel. Sellel eesmärgil 
koostatakse etappidega ajakava, mis näeb 
ette lõppeesmärgi saavutamise.

Or. en
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Selgitus

Aruka võrgu tehnoloogia on oluline areng, mida tuleb 10-aastases investeerimiskavas 
kohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes arvesse komisjoni koostatud 
prioriteetsete tegevuste loetelu, koostab 
amet komisjoni nõudel suuniste kavandi, 
mida Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustikel tuleb reeglite ning muude 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklis 2c ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2c 
sätestatud ülesannete ettevalmistamisel
järgida. Eespool nimetatud suuniste 
kavandamisel viib amet läbi ulatuslikke 
konsulteerimisi. Amet esitab suuniste 
kavandi komisjonile, kes esitab selle 
artikli 13 lõikes 1 nimetatud komisjonile 
lõplikuks kinnitamiseks määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 13 lõikes 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 13 lõikes 2 
osutatud menetluse kohaselt. Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikud 
koostavad reeglite kavandi nii, et see 
vastab eespool mainitud menetluse 
kohaselt vastuvõetud suunistes sätestatud 
eesmärkidele ja kriteeriumidele. Amet viib 
lõpule ja kinnitab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustike koostatud 
reeglite kavandi ning vastutab nende 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustike 
poolse rakendamise jälgimise eest. 

Or. en
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Selgitus

Et Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikke reeglite koostamisel ja teiste tähtsate ülesannete 
täitmisel suunata, peaks komisjon välja töötama mandaadi, milles on kirjeldatud eesmärke 
ning kriteeriume, millele need reeglid/ülesanded peaksid vastama. Sellega tagatakse, et 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikud keskenduvad esmatähtsatele küsimustele, millega 
saavutatakse tõeliselt konkurentsivõimeline ELi turg. Amet peaks mängima selle mandaadi 
ettevalmistamisel võtmerolli. See mandaat peaks hõlmama ainult tehnilisi küsimusi – samas 
kui tehnilist toimimist käsitlevate reeglite väljatöötamine peaks jääma Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustike ülesandeks.

Muudatusettepanek 97
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet nõustab omal algatusel või 
komisjoni nõudel komisjoni Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikele mõeldud 
strateegiliste suuniste ettevalmistamisel, 
mille alusel valmistatakse ette reeglid ja 
eeskirjad (sealhulgas tehnilised reeglid, 
ühised tööprotsessid ja teadustegevuse 
kavad, 10-aastane investeeringukava, 
sealhulgas tootmise piisavuse väljavaade, 
ning iga kolme aasta järel iga-aastane 
tööprogramm), nagu on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2c 
lõike 1 punktides a ja c ning määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2c lõike 1 
punktides a ja c, ning vajaduse korral 
koostab kohustuslikud suunised. Amet 
nõustab omal algatusel või komisjoni 
nõudel komisjoni turureeglite 
ettevalmistamisel, sealhulgas kohustuslike 
suuniste vastuvõtmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast konsulteerimist artikli 5a 
alusel kõikide sidusrühmadega koostab 
amet turureeglite strateegilised suunised. 
Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, kes võib kõnealused 
strateegilised suunised määruse (EÜ) 
1228/2003 artikli 13 lõikes 2 ja määruse 
(EÜ) 1775/2005 artikli 14 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt vastu võtta. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse lisaks ettepanek, et amet koostab strateegilised suunised ka 
turureeglite kohta, mille amet seejärel koostöös sobivate sidusrühmadega välja töötab.

Muudatusettepanek 99
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast konsulteerimist artikli 5a 
alusel kõikide sidusrühmadega koostab 
amet turureeglite strateegilised suunised. 
Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, kes võib kõnealused 
strateegilised suunised määruse (EÜ) 
1228/2003 artikli 13 lõikes 2 ja määruse 
(EÜ) 1775/2005 artikli 14 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt vastu võtta.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse lisaks ettepanek, et amet koostab strateegilised suunised ka 
turureeglite kohta, mille amet seejärel koostöös sobivate sidusrühmadega välja töötab.

Muudatusettepanek 100
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast konsulteerimist artikli 5a 
alusel kõikide sidusrühmadega koostab 
amet turureeglite strateegilised suunised. 
Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, kes võib kõnealused 
strateegilised suunised määruse (EÜ) 
1228/2003 artikli 13 lõikes 2 ja määruse 
(EÜ) 1775/2005 artikli 14 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt vastu võtta.

Or. de

Selgitus

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.
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Muudatusettepanek 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast konsulteerimist artikli 5a 
alusel kõikide sidusrühmadega koostab 
amet turureeglite strateegilised suunised. 
Pärast koostamist edastab amet 
strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, kes võib kõnealused 
strateegilised suunised vastu võtta.

Or. en

Selgitus

Ametil peaksid olema volitused strateegiliste suuniste koostamiseks pärast konsulteerimist 
kõikide sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Pärast suuniste vastuvõtmist 
kooskõlas artikliga 5a töötab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustik vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artiklis 2c ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2c 
sätestatule kuue kuu jooksul välja 
tehniliste reeglite kavandi, mis on 
täielikult kooskõlas suunistes kehtestatud 
põhimõtetega.
Reeglite kavandamisel võtab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustik arvesse 
turuosaliste tehnilist kompetentsust ja 
teavitab neid pidevalt. 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik
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esitab reeglite kavandi ametile.
Amet viib reeglite kavandi osas avatud ja 
läbipaistval viisil läbi ulatuslikke 
konsultatsioone.
Konsulteerimise alusel viib amet suuniste 
kavandi lõpule ja võtab selle vastu. Ta 
avaldab saadud märkused ja selgitab, mil 
moel on neid lõplikus suuniste kavandis 
arvesse võetud, või põhjendab nende 
tagasilükkamist.
Ameti omal algatusel või Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku taotlusel 
võib ette võtta olemasolevate reeglite 
läbivaatamise ülaltoodud lõikes 2 
kirjeldatud korra kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tehnilised reeglid peaksid välja töötama Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikud, järgides 
seejuures täielikult vastuvõetud suuniseid. Amet viib pärast ulatuslikke konsulteerimisi reeglid 
lõpule ja võtab need vastu.

Muudatusettepanek 103
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Amet kinnitab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustike poolt ette 
valmistatud dokumendid vastavalt 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 2c 
lõigetes a–f ja määruse (EÜ) 1775/2005 
artikli 2c lõigetes a–f sätestatule.

Or. de

Selgitus

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
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the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval. Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Muudatusettepanek 104
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Amet kinnitab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustike poolt ette 
valmistatud dokumendid vastavalt 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 2c 
lõigetes a–f ja määruse (EÜ) 1775/2005 
artikli 2c lõigetes a–f sätestatule.

Or. de

Selgitus

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval. Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.
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Muudatusettepanek 105
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Amet kinnitab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustike poolt ette 
valmistatud dokumendid vastavalt 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 2c 
lõigetes a–f ja määruse (EÜ) 1775/2005 
artikli 2c lõigetes a–f sätestatule.

Or. en

Selgitus

Tehniliste reeglite vastuvõtmiseni viivas protsessis valmistavad Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustikud ette tehniliste reeglite kavandi, tuginedes ameti poolt välja töötatud siduvatele 
strateegilistele suunistele. Protsessi tulemusel kiidab amet tehnilised reeglid ametlikult heaks. 
Erineva lähenemisviisi järgimine ELi tasandil seaks ohtu tõelisele konkurentsile rajatud turu 
loomise, andes põhivõrguettevõtjatele tegelikult võimaluse isereguleerimiseks.

Muudatusettepanek 106
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Amet kinnitab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustike poolt ette 
valmistatud dokumendid vastavalt 
määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 2c 
lõigetes a–f ja määruse (EÜ) 1775/2005 
artikli 2c lõigetes a–f sätestatule.

Or. en

Selgitus

Tehniliste reeglite vastuvõtmiseni viivas protsessis valmistavad Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustikud ette tehniliste reeglite kavandi, tuginedes ameti poolt välja töötatud siduvatele 
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strateegilistele suunistele. Protsessi tulemusel kiidab amet tehnilised reeglid ametlikult heaks. 
Erineva lähenemisviisi järgimine ELi tasandil seaks ohtu tõelisele konkurentsile rajatud turu 
loomise, andes põhivõrguettevõtjatele tegelikult võimaluse isereguleerimiseks.

Muudatusettepanek 107
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Amet koordineerib vahetust Euroopa 
põhivõrguettevõtjate ja kolmandate riikide 
põhivõrguettevõtjate vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d 
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikele 2 esitatud iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist, esitab ta 
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse.

4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d 
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikele 2 esitatud iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist – eelkõige 
madalama sissetulekuga ja eraldatud 
piirkondades elavatele inimestele –, 
tõhusat konkurentsi ega turu turvalist ja 
tõhusat toimimist, esitab ta komisjonile 
nõuetekohaselt põhjendatud arvamuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 109
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d 
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikele 2 esitatud iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist, esitab ta 
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse.

4. Juhul kui amet leiab, et vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 artikli 2d 
lõikele 2 ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2d lõikele 2 esitatud iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist, esitab ta 
komisjonile, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse.

Or. lt

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 9, milles 
kinnitatakse, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid olema rohkem kaasatud ameti 
tegevusse.

Muudatusettepanek 110
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, esitab 
ta komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 

5. Kui amet leiab, et tehniliste reeglite 
kavand ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist või ei ole vastu võetud mõistliku 
aja jooksul või et põhivõrguettevõtjad ei 
ole suutnud tehnilisi reegleid rakendada, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e 
lõikele 2.
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(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, esitab 
ta komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

5. Kui amet leiab, et tehniliste reeglite 
kavand ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist või ei ole vastu võetud mõistliku 
aja jooksul või et põhivõrguettevõtjad ei 
ole suutnud tehnilisi reegleid rakendada, 
esitab ta komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e 
lõikele 2.

Or. de

Muudatusettepanek 112
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, esitab 
ta komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

5. Kui amet leiab, et tehnilised reeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi reegleid rakendada, esitab ta 
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.
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Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud reeglite ja eeskirjade rakendamist peaksid jälgima reguleerivad asutused, 
s.t amet, mitte aga põhivõrguettevõtjad ise. Põhivõrguettevõtjad on monopoolse 
infrastruktuuri ettevõtjad ega osale turu konkurentsile rajatud osas. Sellele vaatamata on neil 
tõsised huvid turureeglite korraldamise vastu (kuna need mõjutavad põhivõrguettevõtjate 
kulusid) ning seetõttu ei tohiks nad turureegleid koostada.

Muudatusettepanek 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, esitab 
ta komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

5. Kui amet leiab, et tehnilised reeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi reegleid rakendada, esitab ta 
komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Protsessi tulemusel kiidab amet tehnilised reeglid ametlikult heaks. Erineva lähenemisviisi 
järgimine ELi tasandil seaks ohtu tõelisele konkurentsile rajatud turu loomise.
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Muudatusettepanek 114
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui amet leiab, et tehnilised või 
turureeglid ei taga mittediskrimineerimist, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist, et tehnilised või turureeglid ei 
ole vastu võetud mõistliku aja jooksul või 
et põhivõrguettevõtjad ei ole suutnud 
tehnilisi või turureegleid rakendada, esitab 
ta komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

5. Kui amet leiab, et tehniliste reeglite 
kavand ei ole vastu võetud mõistliku aja 
jooksul või et põhivõrguettevõtjad ei ole 
suutnud tehnilisi reegleid rakendada, esitab 
ta komisjonile nõuetekohaselt põhjendatud 
arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2e lõikele 2 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2e lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Tehtud muudatused kajastavad elektrienergia ja gaasi määruses tehtud muudatusi.

Muudatusettepanek 115
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Amet jälgib põhivõrguettevõtjate 
piirkondlikku koostööd vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 artiklile 2h ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artiklile 2h.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Piirkondliku koostöö jälgimine ei kuulu ameti volituste hulka.



AM\716143ET.doc 51/89 PE404.596v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 116
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Riiklike reguleerivate asutuste 
esindajad asutavad ameti raames 
piirkondliku koostöö komiteed, mis 
hõlmavad geograafilisi piirkondi, nagu 
need on määratletud määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2h lõikes 3 (muudetud) 
ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikes 3 (muudetud). Kõnealused 
piirkondliku koostöö komiteed koostavad 
ja võtavad vastu piirkondlikud suunised 
kooskõlas komisjoni strateegiliste 
suunistega vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 2 ja määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artiklile 2, et suunata 
põhivõrguettevõtjaid määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 2h lõikes 1 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h lõikes 1 
sätestatud tegevuste raames ning 
elektrienergia direktiivi artikli 11 lõike 2 
praktilisel rakendamisel.
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik 
esitab piirkondlikes suunistes sätestatud 
menetluse kohaselt koostatud tehniliste 
eeskirjade kavandi heakskiitmiseks 
piirkondliku koostöö komiteele.
Piirkondliku koostöö komitee raames 
otsuste tegemisel on asjaomase piirkonna 
iga liikmesriigi reguleeriva asutuse 
esindajal otsustusõiguslik hääl, samas kui 
teistel riiklikel reguleerivatel asutustel on 
üksnes nõuandev hääl. Viimased võivad 
siiski asjaomase piirkonna esindajate 
poolt vastu võetud otsusele veto panna, 
kui vähemalt pooled neist on otsuse vastu.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kinnitada tulevases seadusandlikus raamistikus 
piirkondlikud algatused, nagu neid praegu korraldatakse ERGEGi egiidi all. Pidades silmas 
piirkondlikku integratsiooni, peavad piirkonna eri liikmesriikide reguleerivatel asutustel 
olema piisavad vahendid komisjoni strateegiliste suuniste üksikasjalikuks määratlemiseks
ning piirkonna põhivõrguettevõtjate poolt koostatud piirkondlike projektide heakskiitmiseks. 

Muudatusettepanek 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Põhivõrguettevõtjate kulud, mis on 
tekkinud seoses ameti otsustega, kaetakse 
riikliku ülekandevõrgu tariifidest, välja 
arvatud juhul, kui need kulud on tekkinud 
selliste kohustuste rikkumisest või 
mittetäitmisest, mis on 
põhivõrguettevõtjatele määratud vastavalt 
käesolevale määrusele, määrusele (EÜ) 
nr 1228/2003 või määrusele (EÜ) nr 
1775/2005. 

Or. en

Selgitus

Ameti poolt põhivõrguettevõtjate kohta tehtud otsustega seonduvad kulud kannab viimane ja 
neid võetakse arvesse tariifide arvutamisel, välja arvatud juhul, kui põhivõrguettevõtjad on 
rikkunud oma kohustusi.

Muudatusettepanek 118
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Amet jälgib uute piiriüleste võimsuste 
ehitamist ning tagab kõnealuse protsessi 
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kiirendamise tõhustatud piirkondliku 
koostöö piires.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada uute piiriüleste võimsuste ehitamise jaoks 
kiire ja tõhus loa väljastamise kord ning hoida ära investeerimisprojektide elluviimise 
aeglustumine.

Muudatusettepanek 119
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Amet jälgib Euroopa Ülemkogu 
seatud eesmärgi – tagada, et 2020. 
aastaks saadakse 20 % ELi 
energiast taastuvatest 
energiaallikatest – täitmist ning 
koostab igal aastal aruande 
kõnealuse eesmärgi saavutamisel 
tehtud edusammude kohta. Amet 
saadab kõnealuse aruande 
komisjonile, nõukogule ja Euroopa 
Parlamendi pädevale komisjonile.

Or. ro

Selgitus

Amet peab julgustama konkurentsivõimelise, tõhusa ja hästi korraldatud Euroopa energiaturu 
loomist. Seoses sellega peab ta jälgima ühenduse energiaalaste eesmärkide täitmist. 
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Muudatusettepanek 120
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Amet kontrollib ja jälgib 
ühenduse energiaturu läbipaistvuse 
nõudeid ja taset.

Or. ro

Selgitus

Amet peab julgustama konkurentsivõimelise, tõhusa ja hästi korraldatud Euroopa energiaturu 
loomist. Seoses sellega peab ta jälgima ühenduse energiaalaste eesmärkide täitmist.

Muudatusettepanek 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Amet jälgib piiriüleste võimsuste 
arvestamist põhivõrguettevõtjate poolt ja 
tegelikku võrkudevahelist 
ühendusvõimsust (koguvõimsust) ning 
lahendab ebaausa, diskrimineeriva või 
ebatõhusa piiriülese juurdepääsuga 
seotud probleeme.

Or. en

Selgitus

Artiklit 6 tuleb tugevdada, et tagada ametile tõelised volitused piiriülese kaubanduse 
jälgimiseks.
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Muudatusettepanek 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 6 lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Ametil on volitused ja kohustus teha 
siduvaid otsuseid kõikides küsimustes, mis 
puudutavad juurdepääsu enam kui ühte 
liikmesriiki hõlmavatele ühendatud 
põhivõrkudele ja nende kasutamist, kui 
asjaomased riiklikud reguleerivad 
asutused ei ole saavutanud ühist 
kokkulepet.

Or. en

Selgitus

Artiklit 6 tuleb tugevdada, et tagada ametile tõelised volitused piiriülese kaubanduse 
jälgimiseks.

Muudatusettepanek 123
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Riiklike reguleerivate asutustega seotud 

ülesanded
1. Amet võtab vastu üksikotsuseid 
tehnilistes küsimustes, tuginedes direktiivi 
2003/54/EÜ, direktiivi 2004/55/EÜ, 
määruse (EÜ) nr 1228/2003 ja määruse 
(EÜ) nr 1775/2005 suunistele.
2. Amet võib vastavalt oma 
tööprogrammile või komisjoni taotluse 
korral võtta vastu mittesiduvaid suuniseid, 
et aidata reguleerivatel asutustel ja turul 
tegutsevatel isikutel head tava jagada.
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3. Amet edendab riiklike reguleerivate 
asutuste ja piirkondlike reguleerivate 
asutuste vahelist koostööd. Kui amet leiab, 
et selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, 
teeb ta komisjonile asjakohased 
soovitused.
4. Amet esitab mis tahes reguleeriva 
asutuse või komisjoni taotlusel arvamuse 
reguleeriva asutuse poolt vastu võetud 
otsuse vastavuse kohta direktiivis 
2003/54/EÜ, direktiivis 2003/55/EÜ, 
määruses (EÜ) nr 1228/2003 või 
määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistele.
5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest komisjoni.
6. Kui riiklikul reguleerival asutusel tekib 
konkreetse juhtumi puhul raskusi 
direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 antud 
suuniste tõlgendamisega, võib ta ametilt 
arvamust küsida. Amet esitab oma 
arvamuse nelja kuu jooksul pärast 
komisjoniga konsulteerimist. 
7. Amet otsustab vähemalt kahte 
liikmesriiki ühendava infrastruktuuri 
reguleerimise korra vastavalt direktiivi 
2003/54/EÜ artikli 22d lõikele 3 ja 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 24d lõikele 3. 

Or. fr

Muudatusettepanek 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet edendab riiklike reguleerivate 
asutuste ja piirkondlike reguleerivate 

3. Amet tagab riiklike reguleerivate 
asutuste ja piirkondlike reguleerivate 
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asutuste vahelist koostööd. Kui amet leiab, 
et selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, 
teeb ta komisjonile asjakohased 
soovitused. 

asutuste vahelise koostöö. Seoses sellega 
kehtestab amet siduvad reeglid 
piirkondlike turgudega seotud riiklike 
reguleerivate asutuste vahelise koostöö 
kohta. Reeglite üle otsustamisel on igal 
asjaomasel asutusel üks hääl.

Or. en

Selgitus

Selleks et hoida ära regulatiivse eikellegimaa tekkimine, kui riiklikud turud integreeruvad 
piirkondlikeks turgudeks, saab amet volitused koordineerida asjaomaseid riiklikke asutusi 
juhtimise, eeskirjade kehtestamise ja piirkondlike turgude jälgimise puhul. 

Muudatusettepanek 125
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet edendab riiklike reguleerivate 
asutuste ja piirkondlike reguleerivate 
asutuste vahelist koostööd. Kui amet leiab, 
et selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, 
teeb ta komisjonile asjakohased soovitused. 

3. Amet tagab piirkondlike ja ELi tasandi
reguleerivate asutuste vahelise koostöö. 
Kui amet leiab, et selline koostöö nõuab 
siduvaid reegleid, teeb ta komisjonile 
asjakohased soovitused. 

Or. en

Selgitus

Edendamine ei taga selle eesmärgi saavutamist, mille nimel amet asutati, mis vastavalt 
käesoleva määruse (millega amet luuakse) artiklile 1 on kooskõlastada reguleerivate asutuste 
tegevust. 
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Muudatusettepanek 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet esitab mis tahes reguleeriva 
asutuse või komisjoni taotlusel arvamuse 
reguleeriva asutuse poolt vastu võetud 
otsuse vastavuse kohta direktiivis 
2003/54/EÜ, direktiivis 2003/55/EÜ, 
määruses (EÜ) nr 1228/2003 või määruses 
(EÜ) nr 1775/2005 osutatud suunistele. 

4. Amet esitab mis tahes reguleeriva 
asutuse taotlusel arvamuse reguleeriva 
asutuse poolt vastu võetud otsuse vastavuse 
kohta direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 osutatud 
suunistele. 

Or. de

Selgitus

Muudatuseettepaneku eesmärk on tugevdada ameti sõltumatut nõuandvat võimu.

Muudatusettepanek 127
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest komisjoni.

5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest asjaomase 
liikmesriigi valitsust.

Or. de

Selgitus

Muudatuseettepaneku eesmärk on tugevdada ameti sõltumatut nõuandvat võimu.
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Muudatusettepanek 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest komisjoni.

5. Kui riiklik reguleeriv asutus ei järgi 
lõikes 4 osutatud arvamust nelja kuu 
jooksul alates arvamuse kättesaamisest, 
teavitab amet sellest komisjoni ja 
asjaomase liikmesriigi valitsust.

Or. de

Selgitus

Lisaks komisjonile tuleks teavitada ka asjaomase liikmesriigi valitsust.

Muudatusettepanek 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui riiklikul reguleerival asutusel tekib 
konkreetse juhtumi puhul raskusi 
direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 antud 
suuniste tõlgendamisega, võib ta ametilt 
arvamust küsida. Amet esitab oma 
arvamuse nelja kuu jooksul pärast 
komisjoniga konsulteerimist.

6. Kui riiklikul reguleerival asutusel tekib 
konkreetse juhtumi puhul raskusi 
direktiivis 2003/54/EÜ, direktiivis 
2003/55/EÜ, määruses (EÜ) nr 1228/2003 
või määruses (EÜ) nr 1775/2005 antud 
suuniste tõlgendamisega, võib ta ametilt 
arvamust küsida. Amet esitab oma 
arvamuse kahe kuu jooksul.

Or. de

Selgitus

Muudatuseettepaneku eesmärk on tugevdada ameti sõltumatut nõuandvat võimu ja lühendada 
tähtaegu.
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Muudatusettepanek 130
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Amet jälgib arenguid gaasi- ja 
elektriturul, eriti gaasi ja elektri jaehindu 
ning tarbijate õiguste järgimist, nagu on 
täpsustatud ettepanekus võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2003/55/EÜ ja direktiivi 2003/54/EÜ.

Or. en

Selgitus

Ameti praegused kohustused on liiga kitsalt määratletud. Alalise tarbijaterühma loomisega 
peaks amet pidevalt jälgima turul toimuvaid arenguid, mis mõjutavad tarbijaid.

Muudatusettepanek 131
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõikes 7 osutatud vähemalt kahte 
liikmesriiki puudutavad piiriülesed 
küsimused esitatakse piirkondlikule 
komiteele, kes teeb nende suhtes otsuse 
artikli 6 lõike 7 kolmandas lõigus 
sätestatud korra kohaselt. 

Or. fr

Selgitus

Vältimaks olukorda, kus reguleerivad asutused, kes otseselt ei puutu kokku piirkonnaga, mille 
kohta otsus tehakse, peavad uurima selliste küsimuste üksikasju, et teada, mille üle nad 
hääletavad, oleks kasulik piirata otsuste tegemist piirkonnaga reaalselt seotud asutustega, 
andes teistele liikmesriikidele nõuandva hääle ja vetoõiguse, et tagada järjepidevus ühenduse 
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tasandil.

Muudatusettepanek 132
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 7 lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Amet jälgib arenguid gaasi- ja 
elektriturgudel, eriti taastuvate 
energiaallikate juurdepääsu võrgule, 
tagades nende juurdepääsuga seotud 
rahvuslike iseärasuste eeskujude 
positiivse analüüsi ning hõlbustades 
antud tava ülevõtmist teistes 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada taastuvate energiaallikate juurdepääsu 
eeskujude tegelik ja positiivne analüüs vastavalt rahvuslikule tavale ja iseärasustele ning 
hõlbustada positiivse tava levikut teistesse liikmesriikidesse.

Muudatusettepanek 133
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Muud ülesanded

1. Amet võib anda määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 7 lõike 4 punktis a 
sätestatud vabastusi. Samuti võib amet 
anda vabastuse vastavalt direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 22 lõike 3 punktis a 
sätestatule, kui asjaomane infrastruktuur 
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asub mitme liikmesriigi territooriumil. 
2. Amet teeb ettepaneku sõltumatu 
süsteemihalduri kohta vastavalt direktiivi 
2003/54/EÜ artikli 10 lõikele 4 ja 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 9 lõikele 4.

Or. fr

Muudatusettepanek 134
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet võib anda määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 7 lõike 4 punktis a 
sätestatud vabastusi. Samuti võib amet
anda vabastuse vastavalt direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 22 lõike 3 punktis a 
sätestatule, kui asjaomane infrastruktuur 
asub mitme liikmesriigi territooriumil.

1. Amet võib anda määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikli 7 lõike 4 punktis a 
sätestatud vabastusi. Samuti võivad anda
vabastuse asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused pärast omavahelist 
konsulteerimist ja komisjoni heakskiitu
vastavalt direktiivi 2003/55/EÜ artikli 22 
lõike 3 punktis a sätestatule, kui asjaomane 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil. 

Or. en

Selgitus

Uute gaasi infrastruktuuridega seotud mis tahes vabastustaotlust peavad kõigepealt käsitlema 
asjaomaste liikmesriikide reguleerivad asutused, et hõlbustada ja tõhustada uute suurte 
infrastruktuuride ehitamist. Seejärel esitatakse need heakskiitmiseks komisjonile, kes on 
vastavalt talle aluslepingutega pandud ülesandele lepingute kaitsjana Euroopa huvide parim 
tagaja. 
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Muudatusettepanek 135
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet edendab jõupingutusi anda 
praktiline kuju üleeuroopaliste võrgustike 
suunistele, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 
1364/2006/EÜ.
Eelkõige võtab amet kõnealuseid 
suuniseid arvesse artikli 6 lõikes 3 
sätestatud 10-aastase investeeringukava 
heakskiitmisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 136
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet konsulteerib talle pandud 
ülesannete täitmisel asjaomaste 
turuosalistega.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
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Otsuste tegemise tähtaeg vabastuse 
andmise kohta

Kui amet ei langeta otsust küsimuses, 
milles ametil on kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 8 siduvad volitused, 
kõige rohkem kolmekuulise tähtaja 
jooksul alates huvitatud poolte taotluse 
esitamise kuupäevast, siis langetab otsuse 
Euroopa Komisjon.

Or. en

Selgitus

Et vältida ametisisest institutsionaalset stagnatsiooni, kehtestatakse vaikimisi mehhanism, mis 
näeb ette, et ameti tõsise viivituse puhul vabastuse andmise kohta otsuse tegemisel läheb 
lõpliku otsuse tegemise õigus üle Euroopa Komisjonile.

Muudatusettepanek 138
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Energeetikasektori järelevalve ja 

aruandlus
1. Amet jälgib arenguid gaasi- ja 
elektriturul, eriti gaasi ja elektri jaehindu 
ning direktiivides 2003/55/EÜ ja 
2003/54/EÜ sätestatud nõuet tarbijate 
õiguste järgimise kohta.
2. Amet avaldab gaasi- ja elektrituru 
arenguid ning tarbijatega seotud küsimusi 
käsitleva aastaaruande. Kõnealustes 
aruannetes määratletakse gaasi- ja 
elektrituru korralikku toimimist 
takistavad allesjäänud tõkked ning 
kaitsetumate tarbijate vajadused.
3. Amet võib oma aastaaruande 
avaldamisel esitada Euroopa 
Parlamendile ja komisjonile arvamuse 
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meetmete kohta, mida võiks võtta, et 
kõrvaldada lõikes 2 nimetatud mis tahes 
tõkked ning parandada kaitsetumate 
tarbijate olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
1. Amet määratleb aastaaruandes nõuded 
ELi hoidlatele – nii tsüklilisuse kui ka 
ohutuse seisukohast – ning sätestab 
suunised investeeringute tegemise kohta 
tootmis- ja edastusinfrastruktuuridesse. 
2. Amet koordineerib Euroopa tasandil 
riiklikud energiakriisi ohjamise 
mehhanismid.
3. Amet koordineerib vahetust Euroopa 
põhivõrguettevõtjate ja kolmandate riikide 
põhivõrguettevõtjate vahel.

Or. fr

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab raportööri muudatusettepanekut 18.

Ametil peab olema roll Euroopa energiaturu ja Euroopa energiapoliitika jälgimisel.

Kriisiohjamise koordineerimine ja vahetus kolmandate riikidega on samuti turgude toimimise 
parandamiseks üliolulised. 
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Muudatusettepanek 140
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Järelevalve, jõustamine ja karistused

1. Amet võib pärast konsulteerimist 
komisjoniga määrata rahalisi karistusi 
põhivõrguettevõtjatele, kes ei ole täitnud 
oma artiklist 7 tulenevaid kohustusi või ei 
ole suutnud esitada ameti poolt oma 
ülesannete täitmiseks nõutud teavet. 
Karistused on tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.
2. Riiklikud reguleerivad asutused 
koostöös ametiga vastutavad 
põhivõrguettevõtjate käesoleva määruse 
sätetest tulenevate kohustuste järgimise 
kontrollimise eest.
3. Kui karistus määratakse käesoleva 
artikli alusel, avaldab asutus asjaomaste 
põhivõrguettevõtjate nimed ning 
määratud rahalise karistuse summa ja 
põhjused.

Or. en

Selgitus

Ameti käsutuses peaksid olema tõhusad jõustamismehhanismid, mis võimaldaksid tal oma 
ülesandeid tõhusalt täita.
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Muudatusettepanek 141
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Haldusnõukogu

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.
2. Haldusnõukogu määrab oma liikmete 
hulgast esimehe ja aseesimehe. 
Aseesimees asendab automaatselt 
esimeest, kui viimane ei saa oma 
ülesandeid täita. Esimehe ja aseesimehe 
ametiaeg on kaks ja pool aastat ja neid 
võib üks kord ametisse tagasi nimetada. 
Esimehe ja aseesimehe ametiaeg lõpeb 
igal juhul hetkest, mil nad ei ole enam 
haldusnõukogu liikmed.
3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub 
kokku esimees. Ameti direktor osaleb 
arutelus, kui haldusnõukogu ei otsusta 
teisiti. Haldusnõukogu tuleb korraliseks 
istungiks kokku vähemalt kaks korda 
aastas. Ta tuleb kokku ka esimehe
algatusel, komisjoni taotlusel või 
vähemalt kolmandiku liikmete taotlusel. 
Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.
4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.
5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige tingimused, mille alusel üks liige 
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saab teist esindada, ning vajaduse korral 
ka kvoorumitega seotud reeglid.

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kolm liiget. 
Neist ühe nimetab ametisse komisjon, ühe 
nõukogu ning ühe Euroopa Parlament. 
Ametiaeg on viis aastat ning sama isiku 
võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Or. en

Selgitus

Tõhusama töö tagamiseks koosneb haldusnõukogu kolmest liikmest – iga ELi institutsioon 
määrab ühe liikme. See aitab vältida liigset bürokraatiat, tagades samal ajal kolmele ELi 
institutsioonile ühesuguse otsustusõiguse. 

Muudatusettepanek 143
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub neli liiget. 
Neist kaks nimetab ametisse komisjon ning 
kaks nõukogu. Ametiaeg on viis aastat 
ning sama isiku võib ühe korra ametisse 
tagasi nimetada.

Or. en
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Selgitus

Ameti üldine suurus on suhteliselt tagasihoidlik (vastavalt komisjoni mõju hindamisele 40–50 
töötajat, eelarve 7 miljonit eurot). Tõhususe huvides ning kulude ja liigse bürokraatia 
vältimiseks tundub kohane vähendada haldusnõukogu liikmete arvu neljale. Arvestades, et 
haldusnõukogule annavad ülesandeid ELi täidesaatvad organid, peaksid nõukogu ja komisjon 
nimetama ametisse sama arvu liikmeid (mõlemad kaks).

Muudatusettepanek 144
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 Haldusnõukogusse kuulub kaksteist
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kuus liiget 
eri liikmesriikides. Neist kaks nimetab 
ametisse komisjon, kaks nõukogu ning 
kaks Euroopa Parlament. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib komisjoni, 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
nõusolekul ühe korra ametisse tagasi 
nimetada. Enne ametisse nimetamist võib 
haldusnõukogu liikmeks kandideerivad 
isikud kutsuda esinema pädevasse 
parlamendikomisjoni ja vastama 
parlamendikomisjoni liikmete 
küsimustele.

Or. ro

Selgitus

Ameti haldusnõukogu peaks koosnema määruses sätestatud ülesannete ja funktsioonide 
täitmiseks kohasest arvust liikmetest. Kuus liiget töötavad tõhusamalt kui kaksteist. 
Kõnealused kuus liiget peaksid liikmesriikide tasakaalustatud esindatuse ja maksimaalse 
läbipaistvuse huvides olema pärit erinevatest liikmesriikidest. Haldusnõukogu liikmete arv 
peaks olema otseses vastavuses ameti töötajate arvuga ning tuleks teha kõik jõupingutused, et 
hoida ära õigustamatud nõudmised ameti eelarve suhtes.
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Muudatusettepanek 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub viis liiget. 
Neist kaks nimetab ametisse komisjon, 
kaks nõukogu ning ühe Euroopa 
Parlament. Ametiaeg on viis aastat ning 
sama isiku võib ühe korra ametisse tagasi 
nimetada.

Or. en

Selgitus

Ameti üldine suurus on suhteliselt tagasihoidlik. Tõhususe huvides ning kulude ja liigse 
bürokraatia vältimiseks tundub kohane vähendada haldusnõukogu liikmete arvu viiele.

Muudatusettepanek 146
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget ja kõik liikmesriigid on esindatud 
rotatsiooni alusel. Neist kuus nimetab 
ametisse komisjon ning kuus nõukogu. 
Ametiaeg on viis aastat ning sama isiku 
võib ühe korra ametisse tagasi nimetada.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Igal liikmel on asendusliige. Kolm 
liiget ja nende asendusliikmed nimetab 
ametisse komisjon ning üheksa liiget ja 
nende asendusliikmed nõukogu. Ametiaeg 
on viis aastat ning sama isiku võib ühe 
korra ametisse tagasi nimetada.

Or. en

Selgitus

Kui seda peetakse kasulikuks vaatamata haldusnõukogu ülesannete iseloomule, võiks 
põhjenduses sedastada, et haldusnõukogu liikmete ametissenimetamisel peaks nõukogu 
üritama tagada liikmesriikide tasakaalustatud osaluse, näiteks rotatsioonisüsteemi kaudu.

Muudatusettepanek 148
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat ning sama isiku võib ühe korra 
ametisse tagasi nimetada.

1. Haldusnõukogusse kuulub kaksteist 
liiget. Neist kuus nimetab ametisse 
komisjon ning kuus nõukogu. Ametiaeg on 
viis aastat.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada ameti sõltumatust.
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Muudatusettepanek 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Haldusnõukogu liikmed on riikide 
valitsustest sõltumatud. 

Or. en

Selgitus

Amet peaks olema võimalikult sõltumatu.

Muudatusettepanek 150
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Reguleerivate asutuste nõukogu 
esimees või tema esindaja ning ameti 
direktor osalevad arutelus hääleõiguseta. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

Or. en

Selgitus

Haldusnõukogu otsused mõjutavad oluliselt reguleerivate asutuste nõukogu ning seepärast 
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peaks reguleerivate asutuste nõukogu esimees või tema esindaja osalema vaatlejana 
haldusnõukogu koosolekutel. 

Muudatusettepanek 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Reguleerivate asutuste nõukogu 
esimees või tema esindaja ning ameti 
direktor osalevad arutelus hääleõiguseta, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

Or. en

Selgitus

Haldusnõukogu otsused mõjutavad oluliselt reguleerivate asutuste nõukogu ning seepärast 
peaks reguleerivate asutuste nõukogu esimees või tema esindaja osalema vaatlejana 
haldusnõukogu koosolekutel.

Muudatusettepanek 152
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
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esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku
liikmete taotlusel. Haldusnõukogu võib 
vaatlejana koosolekule kutsuda isikuid, 
kelle seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

esimees. Ameti direktor osaleb arutelus. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt neljandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib ühehäälsel 
nõusolekul vaatlejana koosolekule kutsuda 
isikuid, kelle seisukoht võib olla 
huvipakkuv. Haldusnõukogu liikmed 
võivad vastavalt töökorrale kasutada 
nõustajate või ekspertide abi. 
Haldusnõukogule osutab sekretäriteenuseid 
amet.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada ameti sõltumatust.

Muudatusettepanek 153
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Ameti direktor osaleb arutelus, 
kui haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet.

3. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku 
esimees. Reguleerivate asutuste nõukogu 
esimees või tema esindaja ning ameti 
direktor osalevad arutelus, kui 
haldusnõukogu ei otsusta teisiti. 
Haldusnõukogu tuleb korraliseks istungiks 
kokku vähemalt kaks korda aastas. Ta tuleb 
kokku ka esimehe algatusel, komisjoni 
taotlusel või vähemalt kolmandiku liikmete 
taotlusel. Haldusnõukogu võib vaatlejana 
koosolekule kutsuda isikuid, kelle 
seisukoht võib olla huvipakkuv. 
Haldusnõukogu liikmed võivad vastavalt 
töökorrale kasutada nõustajate või 
ekspertide abi. Haldusnõukogule osutab 
sekretäriteenuseid amet. 

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Haldusnõukogu liikmed on riikide 
valitsustest sõltumatud.

Or. en

Selgitus

Amet peaks olema võimalikult sõltumatu. Kuna haldusnõukogu liikmeid määravad ametisse 
vastavalt nõukogu ja komisjon, võivad nad saada juhiseid kõnealustelt institutsioonidelt, kuid 
mitte konkreetselt liikmesriigilt.

Muudatusettepanek 155
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Haldusnõukogu liikmed on riikide 
valitsustest sõltumatud.

Or. en

Selgitus

Amet peaks olema võimalikult sõltumatu. Kuna haldusnõukogu liikmeid määravad ametisse 
vastavalt nõukogu ja komisjon, võivad nad saada juhiseid kõnealustelt institutsioonidelt, kuid 
mitte konkreetselt liikmesriigilt.
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Muudatusettepanek 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kvalifitseeritud häälteenamust.

Or. en

Selgitus

Kuna haldusnõukogu roll on vastutada haldus- ja eelarveküsimuste eest, sobib kvalifitseeritud 
häälteenamuse süsteem selliste otsuste vastuvõtmiseks paremini kui kahe kolmandiku 
häälteenamuse süsteem. 

Muudatusettepanek 157
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest.

4. Haldusnõukogu otsuste vastuvõtmiseks 
on vaja kaht kolmandikku kohalolevate 
liikmete häältest, välja arvatud juhul, kui 
käesolevas määruses või põhikirjas on 
sätestatud teisiti.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada ameti sõltumatust.
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Muudatusettepanek 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Haldusnõukogu liikmed on kesk- ja 
piirkondlikest valitsustest sõltumatud.

Or. en

Selgitus

Amet peaks olema võimalikult sõltumatu. Kuna haldusnõukogu liikmeid määravad ametisse 
vastavalt nõukogu, Euroopa Parlament ja komisjon, võivad nad saada juhiseid kõnealustelt 
institutsioonidelt, kuid mitte konkreetselt liikmesriigilt. 

Muudatusettepanek 159
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige tingimused, mille alusel üks liige 
saab teist esindada, ning vajaduse korral 
ka kvoorumitega seotud reeglid.

5. Igal liikmel on üks hääl. Töökorras 
sätestatakse täpsem hääletamise kord, 
eelkõige kvoorumitega seotud reeglid.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada ameti sõltumatust.
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Muudatusettepanek 160
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Haldusnõukogu liige ei tohi olla 
reguleerivate asutuste nõukogu liige.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Haldusnõukogu liikmed kohustuvad 
tegutsema sõltumatult ja avalikkuse 
huvides. Sel eesmärgil teevad nad igal 
aastal avaliku kirjaliku avalduse 
kohustuste ja huvide kohta, milles 
osutatakse kas huvide puudumisele, mida 
võiks pidada nende sõltumatust 
ohustavaks, või mis tahes otsesele või 
kaudsele huvile, mida võiks pidada nende 
sõltumatust ohustavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Haldusnõukogu ülesanded 
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1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu 
on sätestatud artikli 13 lõikes 2. 
2. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 1.
3. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu liikmed, nagu on 
sätestatud artikli 15 lõikes 1.
4. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga konsulteerimist ja pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult artikli 
12 lõike 3 kohase heakskiidu saamist iga 
aasta 30. septembriks vastu ameti 
järgmise aasta tööprogrammi ning saadab 
selle Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile. Tööprogramm võetakse 
vastu, ilma et see piiraks iga-aastast 
eelarvemenetlust.
5. Haldusnõukogu kasutab oma 
eelarvepädevust vastavalt artiklitele 18–
21.
6. Haldusnõukogu otsustab pärast 
komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta 
vastu pärandit, annetusi või toetusi teistest 
ühenduse allikatest.
7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.
8. Haldusnõukogu koostab vajaduse 
korral ameti personalipoliitika vastavalt 
artikli 25 lõikele 2.
9. Haldusnõukogu võtab vastavalt artiklile 
27 vastu erisätted, mis on vajalikud, et 
rakendada ameti dokumentidele 
juurdepääsu õigust.
10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande 
ameti tegevuse kohta ning edastab selle 
hiljemalt 15. juuniks Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning kontrollikojale. Aruanne sisaldab 
reguleerivate asutuste nõukogu poolt 
heaks kiidetud eraldi osa, mis käsitleb 
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ameti reguleerivat tegevust asjaomasel 
aastal.
11. Haldusnõukogu võtab vastu oma 
töökorra.

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu 
on sätestatud artikli 13 lõikes 2.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktori ametissenimetamise üle peaks hääletama Euroopa Parlament. See ei ole 
haldusnõukogu roll. 

Muudatusettepanek 164
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult 
heakskiidu saamist ametisse direktori, 
nagu on sätestatud artikli 13 lõikes 2.

Or. de
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Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll. Sama kehtib lõike 7 kohta, mille eesmärk on samuti edendada 
reguleerivate asutuste nõukogu sõltumatust. 

Muudatusettepanek 165
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult 
heakskiidu saamist ametisse direktori, 
nagu on sätestatud artikli 13 lõikes 2.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll. Sama kehtib lõike 7 kohta, mille eesmärk on samuti edendada 
reguleerivate asutuste nõukogu sõltumatust.

Muudatusettepanek 166
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab kokkuleppel
reguleerivate asutuste nõukoguga ametisse 
direktori, nagu on sätestatud artikli 13 
lõikes 2.

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek edendab reguleerivate asutuste nõukogule antud volitusi.

Muudatusettepanek 167
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab reguleerivate 
asutuste nõukogu heakskiidul ametisse 
direktori, nagu on sätestatud artikli 13 
lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll. 

Muudatusettepanek 168
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab reguleerivate 
asutuste nõukogu heakskiidul ametisse 
direktori, nagu on sätestatud artikli 13 
lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
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määratletud ametlik roll. Sama kehtib artikli 10 lõike 7 kohta tehtud muudatusettepaneku 
kohta.

Muudatusettepanek 169
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab reguleerivate 
asutuste nõukogu heakskiidul ametisse 
direktori, nagu on sätestatud artikli 13 
lõikes 2.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll.

Muudatusettepanek 170
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ametisse direktori, nagu on 
sätestatud artikli 13 lõikes 2.

1. Haldusnõukogu nimetab pärast 
reguleerivate asutuste nõukoguga 
konsulteerimist ning temalt heakskiidu 
saamist artikli 12 lõike 2 kohaselt 
ametisse direktori, nagu on sätestatud 
artikli 13 lõikes 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu koosseis on selgelt sätestatud artikli 11 lõikes 1. Direktiivide 
2003/54 ja 2003/55 kohaselt moodustavad reguleerivate asutuste nõukogu riiklike 
reguleerivate asutuste juhid. Seetõttu puudub vajadus eraldi menetluse järele tema 
ametissenimetamiseks haldusnõukogu poolt, arvestades, et see teeks protsessi üksnes 
keerulisemaks.

Muudatusettepanek 172
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab ametisse 
reguleerivate asutuste nõukogu liikmed, 
nagu on sätestatud artikli 11 lõikes 1.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Reguleerivate asutuste nõukogu koosseis on selgelt sätestatud artikli 11 lõikes 1 (muudetud 
Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu (CEER) poolt). Direktiivide 
2003/54 ja 2003/55 kohaselt moodustavad reguleerivate asutuste nõukogu riiklike 
reguleerivate asutuste juhid. Seetõttu puudub vajadus eraldi menetluse järele tema 
ametissenimetamiseks haldusnõukogu poolt, arvestades, et see teeks protsessi üksnes 
keerulisemaks.
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Muudatusettepanek 173
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga konsulteerimist ja pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult artikli 12 
lõike 3 kohase heakskiidu saamist iga aasta 
30. septembriks vastu ameti järgmise aasta 
tööprogrammi ning saadab selle Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. 
Tööprogramm võetakse vastu, ilma et see 
piiraks iga-aastast eelarvemenetlust.

4. Haldusnõukogu võtab pärast 
komisjoniga konsulteerimist ja pärast 
reguleerivate asutuste nõukogult artikli 12 
lõike 3 kohase heakskiidu saamist iga aasta 
30. septembriks vastu ameti järgmise aasta 
tööprogrammi ning saadab selle Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. 
Tööprogramm võetakse vastu, ilma et see 
piiraks iga-aastast eelarvemenetlust, ning 
see avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Haldusnõukogu otsustab pärast 
komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta 
vastu pärandit, annetusi või toetusi teistest 
ühenduse allikatest.

6. Haldusnõukogu otsustab pärast 
komisjonilt nõusoleku saamist, kas võtta 
vastu pärandit, annetusi või toetusi teistest 
ühenduse allikatest või mis tahes makseid 
liikmesriikidelt või nende reguleerivatelt 
asutustelt.

Or. en
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Muudatusettepanek 175
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes, 
konsulteerides seejuures reguleerivate 
asutuste nõukoguga.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll.

Muudatusettepanek 176
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes, 
konsulteerides seejuures reguleerivate 
asutuste nõukoguga.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll.
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Muudatusettepanek 177
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes, 
konsulteerides seejuures reguleerivate 
asutuste nõukoguga.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll.

Muudatusettepanek 178
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes,
olles eelnevalt konsulteerinud 
reguleerivate asutuste nõukoguga.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll. Sama kehtib lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepanek 179
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes.

7. Haldusnõukogu teostab 
distsiplinaarjärelevalvet direktori suhtes,
olles eelnevalt konsulteerinud 
reguleerivate asutuste nõukoguga.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et direktor juhib ametit ning võtab vastu ameti arvamused, soovitused ja otsused, 
peaks reguleerivate asutuste nõukogul olema direktori ametissenimetamisel selgelt 
määratletud ametlik roll. Sama kehtib lõike 1 kohta tehtud muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 180
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande ameti 
tegevuse kohta ning edastab selle hiljemalt 
15. juuniks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
kontrollikojale. Aruanne sisaldab 
reguleerivate asutuste nõukogu poolt heaks 
kiidetud eraldi osa, mis käsitleb ameti 
reguleerivat tegevust asjaomasel aastal.

10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande ameti 
tegevuse ning arengute kohta gaasi- ja 
elektriturgudel, sealhulgas tarbijatega 
seotud küsimuste kohta, milles ta 
määratleb gaasi- ja elektrituru 
väljakujundamist takistavad allesjäänud 
tõkked. Amet edastab aruande hiljemalt 
15. juuniks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
kontrollikojale. Aruanne sisaldab 
reguleerivate asutuste nõukogu poolt heaks 
kiidetud eraldi osa, mis käsitleb ameti 
reguleerivat tegevust asjaomasel aastal.

Or. en
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Selgitus

Lisaks otsestele haldus- ja regulatiivsetele kohustustele on vaja, et amet määratleks ka 
peamised arengud ja tõkked gaasi- ja elektriturgudel. Tarbijatega seotud aspektid peaksid 
kõnealuses aruandes olema nõuetekohaselt kajastatud.

Muudatusettepanek 181
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande ameti 
tegevuse kohta ning edastab selle hiljemalt 
15. juuniks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
kontrollikojale. Aruanne sisaldab 
reguleerivate asutuste nõukogu poolt heaks 
kiidetud eraldi osa, mis käsitleb ameti 
reguleerivat tegevust asjaomasel aastal.

10. Haldusnõukogu võtab vastu artikli 14 
lõikes 8 osutatud iga-aastase aruande ameti 
tegevuse kohta ning edastab selle hiljemalt 
15. juuniks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
Regioonide Komiteele ning kontrollikojale. 
Aruanne sisaldab reguleerivate asutuste 
nõukogu poolt heaks kiidetud eraldi osa, 
mis käsitleb ameti reguleerivat tegevust 
asjaomasel aastal.

Or. lt

Selgitus

Regioonidel Komiteel on sarnaselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele nõuandev võim 
ning seepärast on tal õigus saada ametilt aruandeid.
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