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Muudatusettepanek 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a uus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Direktiivi 2003/54/EÜ rakendamise 
kogemus näitab elektrienergia siseturu 
soodsat mõju, mis väljendub tõhususe 
tõusus, hindade alanemises, kõrgemates 
teenindusstandardites ja konkurentsi 
tugevnemises. Siiski esineb olulisi 
puudusi ja turu toimimise parandamise 
võimalusi. On vaja konkreetseid sätteid, et 
kindlustada elektritootmises võrdsed 
võimalused – eelkõige kõikide lühiajaliste 
ja pikaajaliste keskkonnakulude 
kaasamise teel – ja vähendada turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamise ja 
turuvallutusliku käitumise riske, tagades 
edastamise ja jaotamise 
mittediskrimineerivad tariifid 
juurdepääsu kaudu võrkudele tariifide 
avaldamise teel enne nende jõustumist, ja 
tagades, et kaitstakse väiketarbijate ja 
kaitsetumate tarbijate õigusi ning et 
elektritootmise energiaallikaid käsitlev 
teave on teabe andmisel nende 
keskkonnamõju kohta täiesti avalik.

Or. en

Selgitus

Lisada uuesti direktiivi 2003/54/EÜ oluline põhjendus. Kui elektritootmisega seotud 
keskkonnakulusid hinna sisse ei arvata, jääb turg moonutatuks. Kuna saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil püütakse süsinikdioksiidi heite kulu lisada sertifikaatide 
enampakkumise teel, tuleb kaasata paralleelne algatus, et lisada energiahinda muud 
keskkonnakulud. Komisjon peaks alustama selliste turumoonutuste jälgimist.
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Muudatusettepanek 15
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
ühelegi ühenduse äriühingule õigust müüa 
kõikides liikmesriikides elektrienergiat 
võrdsetel tingimustel ilma 
diskrimineerimise ja ebasoodsate 
teguriteta. Seni puudub eelkõige 
mittediskrimineeriv võrgule juurdepääs 
ning kõikides liikmesriikides võrdselt 
tõhusa tasemega ametlik järelevalve.

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
ühelegi ühenduse äriühingule õigust müüa 
kõikides liikmesriikides elektrienergiat 
võrdsetel tingimustel ilma 
diskrimineerimise ja ebasoodsate 
teguriteta. Seni puudub eelkõige 
mittediskrimineeriv võrgule juurdepääs 
ning kõikides liikmesriikides võrdselt 
tõhusa tasemega ametlik järelevalve ning 
isoleeritud turud jäävad püsima.

Or. lt

Muudatusettepanek 16
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „Euroopa 
energiapoliitika” rõhutati, et oluline on viia 
lõpule elektrienergia siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse elektriettevõtjatele. Komisjoni 
teatisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta ning komisjoni teatisest 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 kohase 
Euroopa gaasi- ja elektrisektoreid käsitleva 
uurimise kohta (lõpparuanne) nähtus, et 
olemasolevad eeskirjad ja meetmed ei 
moodusta hästi toimiva siseturu 
saavutamiseks piisavat raamistikku.

(4) Euroopa Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „Euroopa 
energiapoliitika” rõhutati, et oluline on viia 
lõpule elektrienergia siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse elektriettevõtjatele. Komisjoni 
teatisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta ning komisjoni teatisest 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 kohase 
Euroopa gaasi- ja elektrisektoreid käsitleva 
uurimise kohta (lõpparuanne) nähtus, et 
olemasolevad eeskirjad ja meetmed ei 
moodusta hästi toimiva siseturu 
saavutamiseks piisavat raamistikku ega 
sätesta selleks füüsiliste ühenduste 
loomist.
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Or. lt

Muudatusettepanek 17
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelkõige on vaja paremat koostööd ja 
kooskõlastamist põhivõrguettevõtjate 
vahel, et tagada tõhusa piiriülese 
põhivõrkudele juurdepääsu pakkumiseks ja 
kasutamiseks vajalike tehniliste ja 
kaubandusreeglite järk-järguline 
vastavusseviimine ning tagada ühenduse 
põhivõrkude kooskõlastatud ja piisavalt 
tulevikkuvaatav kavandamine ja hea 
tehniline areng, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset, ning edendada 
energiatõhusust, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni eelkõige selleks, et tagada 
taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja 
vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia levitamine. 
Põhivõrguettevõtjad peaksid haldama oma 
võrku kooskõlas kõnealuste vastavusse 
viidud tehnilistele ja turureeglitega.

(6) Eelkõige on vaja füüsiliste ühenduste 
loomist ning paremat koostööd ja 
kooskõlastamist põhivõrguettevõtjate 
vahel, et tagada tõhusa piiriülese 
põhivõrkudele juurdepääsu pakkumiseks ja 
kasutamiseks vajalike tehniliste ja 
kaubandusreeglite järk-järguline 
vastavusseviimine ning tagada ühenduse 
põhivõrkude kooskõlastatud ja piisavalt 
tulevikkuvaatav kavandamine ja hea 
tehniline areng, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset, ning edendada 
energiatõhusust, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni eelkõige selleks, et tagada 
taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja 
vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia levitamine. 
Põhivõrguettevõtjad peaksid haldama oma 
võrku kooskõlas kõnealuste vastavusse 
viidud tehnilistele ja turureeglitega.

Or. lt

Muudatusettepanek 18
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku eeldatava töö tulemustest on 
huvitatud kõik turuosalised. Seepärast on 

välja jäetud
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tingimata vaja konsulteerimisprotsessi 
ning olemasolevad konsulteerimise 
soodustamiseks ja ühtlustamiseks loodud 
struktuurid, nagu Elektrienergia Edastuse 
Koordineerimise Liit (UCTE), peaksid 
etendama selles olulist osa.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) viib praegu läbi 
avalikku arutelu ELi tasandil. Seega peaks amet selle ülesande enda peale võtma, kuna tal on 
juba hästi väljatöötatud eeskirjad ja kogemus avalike konsulteerimiste läbiviimiseks. Lisaks 
tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samal ajal kui põhivõrguettevõtjad kujutavad 
endast potentsiaalset huvitatud poolt. Et tagada protsessi tõhusus, tuleks rõhutada, et liiga 
paljude konsulteerimisasutuste loomine võib tuua kaasa konsulteerimisprotsesside 
dubleerimise.

Muudatusettepanek 19
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku eeldatava töö tulemustest on 
huvitatud kõik turuosalised. Seepärast on 
tingimata vaja konsulteerimisprotsessi 
ning olemasolevad konsulteerimise 
soodustamiseks ja ühtlustamiseks loodud 
struktuurid, nagu Elektrienergia Edastuse 
Koordineerimise Liit (UCTE), peaksid 
etendama selles olulist osa.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et tagada protsessi tõhusus, tuleks rõhutada, et liiga paljude konsulteerimisasutuste loomine 
võib tuua kaasa konsulteerimisprotsesside dubleerimise. Elektri- ja gaasisektori Euroopa 
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reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) viib praegu läbi avalikku arutelu ELi tasandil ning 
amet peaks avalike konsulteerimiste läbiviimisel järgima hästi väljatöötatud eeskirju ja 
kogemust. Seepärast tuleks põhjendus 8 välja jätta.

Muudatusettepanek 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku eeldatava töö tulemustest on 
huvitatud kõik turuosalised. Seepärast on 
tingimata vaja konsulteerimisprotsessi 
ning olemasolevad konsulteerimise 
soodustamiseks ja ühtlustamiseks loodud 
struktuurid, nagu EASEE-gas (European 
Association for the Streamlining of 
Energy Exchange), etendavad olulist rolli.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) viib praegu läbi 
avalikke konsulteerimisi ELi tasandil. Seega peaks amet selle ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba hästi väljatöötatud eeskirjad ja kogemus avalike konsulteerimiste 
läbiviimiseks. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samal ajal kui 
põhivõrguettevõtjad kujutavad endast potentsiaalset huvitatud poolt.

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb tagada võrdne juurdepääs võrgu 
füüsilise seisundiga seotud andmetele, et 
kõik turuosalised saaksid hinnata nõudluse 

(10) Tuleb tagada võrdne juurdepääs võrgu 
füüsilise seisundi ja tõhususega seotud 
andmetele, et kõik turuosalised saaksid 
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ja pakkumise üldist olukorda ning teha 
kindlaks hulgimüügihinna muudatuste 
põhjused. Need andmed hõlmavad ka 
täpsemat teavet elektrienergia tootmise, 
pakkumise ja nõudluse, võrgu võimsuse, 
voogude ja käigushoidmise, 
tasakaalustamise ja reservvõimsuse kohta.

hinnata nõudluse ja pakkumise üldist 
olukorda ning teha kindlaks 
hulgimüügihinna muudatuste põhjused. 
Need andmed hõlmavad ka täpsemat teavet 
elektrienergia tootmise, pakkumise ja 
nõudluse, võrgu võimsuse, voogude ja 
käigushoidmise, tasakaalustamise ja 
reservvõimsuse kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse olulistesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
elektrienergia siseturu nõuetekohane 
toimimine.

(13) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse olulistesse 
infrastruktuuridesse – võimaldades 
eelkõige üleminekut arukatele võrkudele 
ja taastuvatest energiaallikatest saadava 
elektri üha suuremat integreerimist – ning 
nõudluse poolsetesse vahenditesse, 
tagades samas elektrienergia siseturu 
nõuetekohane toimimine ja üha kasvavad 
taastuvate energiaallikate määrad võrgus.

Or. en

Selgitus

See osa peab olema kooskõlas Euroopa Liidu kehtiva taastuvenergiat ning ka arukate 
võrkude edendamist soosiva poliitikaga. Nõudluse poole valikuvõimalused võrgus – näiteks 
tööstusettevõtete tippkoormuse jaotamine enampakkumise teel – vajavad ELi piiride üleseid 
koordineeritud jõupingutusi. Need tuleks asetada pakkumise poole valikuvõimalustega 
võrdsele alusele. 
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Muudatusettepanek 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Määruses (EÜ) nr 1228/2003 
sätestatakse, et tuleb vastu võtta teatavad 
meetmed vastavalt nõukogu 28. juuni 
1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega 
on kehtestatud komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

(14) Määruses (EÜ) nr 1228/2003 
sätestatakse, et tuleb muuta teatavaid 
meetmeid vastavalt nõukogu 28. juuni 
1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega 
on kehtestatud komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga tuleks tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu 
nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike 
vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Seoses määrusega (EÜ) nr 1228/2003 
tuleks komisjonile anda eelkõige õigus 
kehtestada või vastu võtta vajalikud 
suunised, et tagada käesoleva määruse 
eesmärgi saavutamiseks vajalik minimaalse 
ühtlustamistase. Kuna need on üldist laadi 
meetmed, mille eesmärk on muuta määruse 
(EÜ) nr 1228/2003 väheolulisi sätteid ja 
täiendada määrust (EÜ) nr 1228/2003 uute 
väheoluliste sätete lisamisega, tuleks 
kõnealused meetmed vastu võtta otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

(17) Seoses määrusega (EÜ) nr 1228/2003 
tuleks komisjonile anda eelkõige õigus 
muuta vajalikke suuniseid, et tagada 
käesoleva määruse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik minimaalse ühtlustamistase. Kuna 
need on üldist laadi meetmed, mille 
eesmärk on muuta määruse (EÜ) nr 
1228/2003 väheolulisi sätteid ja täiendada 
määrust (EÜ) nr 1228/2003 uute 
väheoluliste sätete lisamisega, tuleks 
kõnealuseid meetmeid muuta otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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Or. de

Selgitus

Ettepanekuga tuleks tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu 
nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike 
vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesoleva määruse eesmärk on ka 
soodustada hästi toimiva ja läbipaistva 
piiriülese jaemüügituru ning hästi toimiva 
ja läbipaistva hulgimüügituru teket. 
Sellega nähakse ette kõnealuste eeskirjade 
ühtlustamise meetmed.“

„Käesoleva määruse eesmärk on ka 
soodustada hästi toimiva ja läbipaistva,
kõrge varustuskindluse tasemega 
hulgimüügituru teket. Sellega nähakse ette 
kõnealuste eeskirjade ühtlustamise 
meetmed.“

Or. en

Selgitus

Elektri jaeturu ühtlustamist käsitlevad sätted tuleks välja jätta või tuleks neid väljendada 
üksnes ettepanekus võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis 
käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju (KOM/2007/0528 lõplik). Ettepanek piiriülese 
elektrikaubanduse ja võrkudele juurdepääsu kohta (KOM 2007/531) peaks keskenduma 
hulgimüügiturgudele ja varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 26
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
<Article>Artikli 1 punkt 1</Article>
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesoleva määruse eesmärk on ka 
soodustada hästi toimiva ja läbipaistva 
piiriülese jaemüügituru ning hästi toimiva 
ja läbipaistva hulgimüügituru teket. Sellega 
nähakse ette kõnealuste eeskirjade 
ühtlustamise meetmed.“

„Käesoleva määruse eesmärk on ka 
soodustada hästi toimiva ja läbipaistva
hulgimüügituru teket. Sellega nähakse ette 
kõnealuste eeskirjade ühtlustamise 
meetmed.“

Or. en

Selgitus

Piiriüleste jaemüügiturgude eesmärk ei ole hästi toimivate piirkondlike ja ühenduse 
hulgimüügiturgude arendamise jaoks vajalik – mis peaks jääma käesoleva määruse keskmeks. 
Sellise regulatiivse eesmärgi mõjusid tuleks täiel määral hinnata ning kulusid ja tulusid 
hoolikalt analüüsida, kuna tõenäoliselt tekivad märkimisväärsed asjatud kulud, mis kaaluvad 
üles tulud.

Muudatusettepanek 27
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, et 
tagada Euroopa elektripõhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline 
areng.

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, et 
tagada Euroopa elektripõhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline areng 
ning edendada elektri siseturu 
väljakujundamist.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et põhivõrguettevõtjad hõlbustaksid turuintegratsiooni, tuleb sätestada, et 
turuintegratsiooni edendamine on Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO) otsene 
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ülesanne.

Muudatusettepanek 28
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, et 
tagada Euroopa elektripõhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline 
areng.

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku, et 
tagada Euroopa elektripõhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline areng 
ning edendada elektri siseturu 
väljakujundamist.

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalise võrgu põhivõrguettevõtjate vaheline tõhus koostöö reaalajas on vajalik 
kõikide takistuste kõrvaldamiseks piiriülese kaubanduse teel, tohutu tuuleenergia hulga 
integreerimiseks ja tõhusaks tegelemiseks vahejuhtumitega. Põhivõrguettevõtete koostöö 
tugevdamine toob lõpuks kaasa olukorra, kus energiatarbijad saavad osta elektrit kogu 
Euroopas samade tingimuste alusel.

Muudatusettepanek 29
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad elektripõhivõrgu 
ettevõtjad komisjonile ja ametile tulevase 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 

1. Hiljemalt […] esitavad elektripõhivõrgu 
ettevõtjad komisjonile ja ametile tulevase 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
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võrgustiku põhikirja kavandi, tulevaste 
liikmete loetelu ja töökorra, sealhulgas 
teiste sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

võrgustiku põhikirja kavandi, tulevaste 
liikmete loetelu ja töökorra.

Or. en

Selgitus

Senini on konsulteerimine ELi tasandil olnud elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma (ERGEG) ülesanne. See ülesanne tuleks anda tulevasele ametile, kelle 
ülesandeks on avaliku huvi kaitsmine.

Muudatusettepanek 30
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad elektripõhivõrgu 
ettevõtjad komisjonile ja ametile tulevase 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku põhikirja kavandi, tulevaste 
liikmete loetelu ja töökorra, sealhulgas 
teiste sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

1. Hiljemalt […] esitavad elektripõhivõrgu 
ettevõtjad komisjonile ja ametile tulevase 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku põhikirja kavandi, tulevaste 
liikmete loetelu ja töökorra.

Or. en

Selgitus

Senini on konsulteerimine ELi tasandil olnud elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma (ERGEG) ülesanne. See ülesanne tuleks anda tulevasele ametile, kelle 
ülesandeks on avaliku huvi kaitsmine.
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Muudatusettepanek 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad elektripõhivõrgu 
ettevõtjad komisjonile ja ametile tulevase 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku põhikirja kavandi, tulevaste 
liikmete loetelu ja töökorra, sealhulgas 
teiste sidusrühmadega konsulteerimise 
korra kavandi.

1. Hiljemalt […] esitavad elektripõhivõrgu 
ettevõtjad komisjonile ja ametile tulevase 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku põhikirja kavandi, tulevaste 
liikmete loetelu ja töökorra.

Or. en

Selgitus

Senini on konsulteerimine ELi tasandil olnud elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma (ERGEG) ülesanne. See ülesanne tuleks anda tulevasele ametile, kelle 
ülesandeks on avaliku huvi kaitsmine.

Muudatusettepanek 32
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik kooskõlastab ja esitab ametile 
kinnitamiseks artiklis 2d seoses määruse 
(EÜ) nr ... (millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artikli 6 lõikega 3 sätestatud 
korras:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
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tehnilised ja turureeglid; tehniliste reeglite kavandi;
b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad;

b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) ameti määratud prioriteetidel põhineva 
iga-aastase tööprogrammi;

e) aastaaruande; e) aastaaruande;
f) iga-aastased suvise ja talvise tootmise 
piisavuse prognoosid.

f) iga-aastased suvise ja talvise tootmise 
piisavuse prognoosid.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise 
ning uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste reeglite loendit 
ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise ning 
uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

3. Üksikasjalikud tehnilised reeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad, 
sealhulgas koostalitlusvõime ja 
menetlused hädaolukordades;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;
d) koostalitlusvõime eeskirjad;
e) tegevuskord hädaolukordades;
f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

c) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; d) läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

e) tasakaalustuseeskirjad ja arveldamise 
eeskirjad, sealhulgas reservvõimsust 
käsitlevad eeskirjad;

j ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

f) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirju 



PE404.668v01-00 16/113 AM\717090ET.doc
Freelance-tõlge

ET

käsitlevad eeskirjad;
k) elektrivõrkude energiatõhusus. g) elektrivõrkude energiatõhusus.

4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik jälgib tehniliste ja turureeglite 
täitmist ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e nimetatud aastaaruandes.
5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava pärast selle 
heakskiitmist ameti poolt. See 
investeerimiskava sisaldab integreeritud 
võrgu mudelit, võimalikke stsenaariume, 
tootmise piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele, võttes arvesse 
võrgu planeerimise piirkondlikke ja 
Euroopa tasandi aspekte. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 8 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

Or. en

Selgitus

Kavandatav lähenemisviis võiks ohustada tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomist, 
võimaldades põhivõrguettevõtjatel olla isereguleeruvad. Kavandatavate tehniliste reeglite, nn 
strateegiliste suuniste ulatuse ja põhjalikkuse peaks ACER eelnevalt määratlema, seejärel 
määratakse komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste andmiseks, millel põhineb 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO) tulevane töö. Põhivõrguettevõtjatel on 
turueeskirjade toimimise vastu suur huvi ja seepärast ei tohiks nad turureegleid koostada.
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Muudatusettepanek 33
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu ja esitab ametilt 
kinnituse saamiseks käesoleva määruse 
artiklis 2e ja määruse (EÜ) nr ... (millega 
luuakse energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostööamet) artikli 6 lõikega 3 
sätestatud korras:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste ja turureeglite kavandi;

b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad;

b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) iga-aastase tööprogrammi;

e) aastaaruande; e) aastaaruande;
f) iga-aastased suvise ja talvise tootmise 
piisavuse prognoosid.

f) iga-aastased suvise ja talvise tootmise 
piisavuse prognoosid.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise 
ning uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste reeglite loendit 
ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise ning 
uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

3. Üksikasjalikud tehnilised reeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
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eeskirjad; eeskirjad;
c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad; c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;

d) koostalitlusvõime eeskirjad; d) koostalitlusvõime eeskirjad;
e) tegevuskord hädaolukordades; e) tegevuskord hädaolukordades;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; g) läbipaistvuseeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
j)  ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;
k) elektrivõrkude energiatõhusus. h) elektrivõrkude energiatõhusus.
4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik jälgib tehniliste ja turureeglite 
täitmist ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e nimetatud aastaaruandes.

4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik jälgib tehniliste ja turureeglite 
täitmist ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e nimetatud aastaaruandes.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab ameti loal iga kahe aasta 
järel kogu ühendust hõlmava 10-aastase 
võrkude investeerimiskava. See 
investeerimiskava sisaldab integreeritud 
võrgu mudelit, võimalikke stsenaariume, 
tootmise piisavuse aruannet, süsteemi 
paindlikkusehinnangut, kulude prognoosi 
ja tasuvusanalüüsi. Investeerimiskava 
võtab arvesse ka liikmesriikide 
investeerimiskavasid ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohaseid üleeuroopaliste 
energiavõrkude suuniseid. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 8 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 8 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.
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Or. it

Selgitus

Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO) on organ, mis ei saa reguleerida turgu 
sellisel viisil, nagu seda oleksid kohustatud tegema riiklikud reguleerivad asutused. Eelkõige 
ei ole ENTSO pädev sätestama turureegleid ning ei ole ka vastuvõetav, et näiteks eeskirju 
tuleks määrata kindlaks üksnes Euroopa tasandil, arvestamata iga riigisisese turu omapära.

Lisaks peaks investeerimiskavadega kaasnema tasuvusanalüüs.

Muudatusettepanek 34
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik kooskõlastab ja esitab ametile 
kinnitamiseks artiklis 2e sätestatud 
menetluse kohaselt, koostoimes määruse 
(EÜ) nr ... (millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artikli 6 lõikega 3:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste reeglite kavandi;

b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad;

b) ühised võrguhaldusvahendid ja 
uuringukavad;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) ameti määratud prioriteetidel põhineva 
iga-aastase tööprogrammi;

e) aastaaruande; e) aastaaruande;
f) iga-aastased suvise ja talvise tootmise 
piisavuse prognoosid.

f) iga-aastased suvise ja talvise tootmise 
piisavuse prognoosid.

Or. en
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Selgitus

Kavandatavad tehnilised reeglid tuleks eelnevalt määratleda. Reguleerimisprotsessi alguses 
peaks ACER komisjoniga ametlikult konsulteerima Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
strateegiliste suuniste vormis, mis on tehniliste reeglite koostamise aluseks. Kõnealusest 
nõuandest tulenevalt soovitame tulevase töö aluseks olevate siduvate strateegiliste suuniste 
andmiseks kasutada komiteemenetlust. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik koostaks 
siduvate strateegiliste suuniste alusel tehniliste reeglite kavandi.

Muudatusettepanek 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik kavandab ja esitab ametile 
kinnitamiseks artiklis 2e sätestatud 
menetluse kohaselt, koostoimes määruse 
(EÜ) nr ... (millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artikli 6 lõikega 3:

Or. en

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks pärast ulatuslikke konsulteerimisi 
esitama ametile heakskiitmiseks tehnilised reeglid, 10-aastase investeerimiskava ja 
tööprogrammi. 

Muudatusettepanek 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike 1 sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab koostöös turuosaliste ja 
võrgukasutajatega vastu:

Or. de

Selgitus

Elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks kaasama oma töösse nii palju kui võimalik 
turuosalisi ja võrgukasutajaid.

Muudatusettepanek 37
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike 1 esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Selleks et saavutada artiklis 2a 
nimetatud eesmärke, võtab Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustik vastu:

Or. en

Selgitus

Selleks et selgitada reeglite reguleerimisala, tuleb sätestada, et reeglid võetakse vastu 
turuintegratsiooni edendamiseks.

Muudatusettepanek 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike 1 punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste reeglite kavandi;

Or. en

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks pärast ulatuslikke konsulteerimisi 
esitama ametile heakskiitmiseks üksnes tehniliste reeglite kavandi.

Muudatusettepanek 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe 
aasta järel;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
arukatele võrkudele ülemineku, 
suuremahuliste taastuvenergia projektide 
integreerimise sätted, tootmise piisavuse 
prognoosi ja nõudlusega seotud juhtimise 
prognoosi iga kahe aasta järel;

Or. en

Selgitus

Suuremahulised taastuvate energiaallikate projektid – nagu tuuleenergia põhjas ja 
kontsentreeritud päikeseenergia lõunas – koos arukate võrkude tehnoloogiaga kujutavad 
endast olulist arengut, mida tuleb 10-aastases investeerimiskavas nõuetekohaselt arvesse 
võtta. Samuti ei tohiks nimetatud kava põhineda üksnes pakkumise väljavaatel, vaid peab 
sisaldama ka energiatõhusama elektrimajanduse saavutamiseks võetavaid 
investeerimismeetmeid.
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Muudatusettepanek 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kahe
aasta järel;

c) 10-aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi iga kolme 
aasta järel;

Or. de

Selgitus

10-aastase investeerimiskava esitamine iga kolme aasta järel on piisav. 

Muudatusettepanek 41
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) meetmed, et tagada võrkude juhtimise 
reaalajas kooskõlastamine tava- ja 
hädaolukorras;

Or. en

Selgitus

Üleeuroopalise võrgu põhivõrguettevõtjate vaheline tõhus koostöö reaalajas on vajalik 
piiriülese kaubanduse toimimiseks vajalike kõikide takistuste kõrvaldamiseks, tohutu 
tuuleenergia hulga integreerimiseks ja tõhusaks tegelemiseks vahejuhtumitega.
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Muudatusettepanek 42
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) suunised, mis käsitlevad ühenduse 
põhivõrguettevõtjate ja kolmandate riikide 
põhivõrguettevõtjate vahelise tehnilise 
koostöö koordineerimist;

Or. lt

Selgitus

Määrus ei sätesta, kes koostab suunised koostöö jaoks kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike1 punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) esimesel aastal ja edaspidi iga kolme 
aasta järel ülevaate 
heakskiitmismenetluste kestuse kohta 
võrgupiirkonnas ning riigisiseste 
eeskirjade või riikide eeskirjade erinevate 
tõlgenduste kohta, millega võrgu piiriülest 
laienemist edasi lükatakse, mis 
suurendavad võrgu piiriülese laienemise 
kulusid või mis võrgu piiriülest laienemist 
takistavad;

Or. de
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Selgitus

Punkti f a lisamise eesmärk on võtta arvesse probleemi, et piiriülese võrgu laienemist 
takistavad erinevad riigisisesed eeskirjad heakskiitmismenetluse valdkonnas. Vajalike 
lahenduste väljatöötamiseks või parenduste tagamiseks hea tava kindlaksmääramise abil on 
vaja jälgida praegust olukorda.

Muudatusettepanek 44
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise 
ning uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise 
ning uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava. Komisjon võtab 
kolme kuu jooksul pärast iga-aastase 
tööprogrammi kavandi kättesaamist vastu 
otsuse iga-aastane tööprogramm heaks 
kiita. See ajavahemik algab iga-aastase 
tööprogrammi kavandi kättesaamisele 
järgnevast päevast.

Or. en

Selgitus

Et kindlustada edusamme turu integreerimisel, on oluline, et komisjon saab mõjutada 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt nende töö puhul reeglite ja teiste tegevustega 
kehtestatud prioriteete. Juhul kui tööprogrammi ei kinnitata, võib komisjon võtta vastu 
suunised kooskõlas artikli 2e lõikega 3.
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Muudatusettepanek 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise 
ning uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

2. Lõikes 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
väljatöötatavate tehniliste reeglite loendit 
ja kirjeldust, võrgu ühise käitamise ning 
uurimis- ja arendustegevuse kava ning 
soovituslikku ajakava.

Or. en

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks pärast ulatuslikke konsulteerimisi 
esitama ametile heakskiitmiseks üksnes tehniliste reeglite kavandi.

Muudatusettepanek 46
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

3. Üksikasjalikud tehnilised reeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad, 
sealhulgas koostalitlusvõime ja 
hädaolukordades tegutsemise kord;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;
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c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;
d) koostalitlusvõime eeskirjad;
e) tegevuskord hädaolukordades;
f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

c) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; d) läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

e) tasakaalustuseeskirjad ja arveldamise 
eeskirjad, sealhulgas reservvõimsust 
käsitlevad eeskirjad;

j ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

f) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirju 
käsitlevad eeskirjad;

k) elektrivõrkude energiatõhusus. g) elektrivõrkude energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjatel ei ole asjakohane turureegleid ja kauplemiseeskirju koostada. 
Põhivõrguettevõtjad ei ole pädevad andma välja turureegleid, kuna nad on turuosalised ja 
reeglitel on kaubanduslik mõju. Punktide a, d ja e kombineerimiseks ettepanekut ei tehta, 
kuna need tegelevad samade küsimustega, nimelt võrgu turvalise toimimise ja 
planeerimisega. Eeskirjad ja andmevahetus (punkt c) tuleks välja jätta, kuna enamik teisi 
sätteid juba nõuab konkreetset andmevahetust. Andmevahetus tähendab siin 
konfidentsiaalseid andmeid võrgu töötamise tagamiseks.

Muudatusettepanek 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid 
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 

3. Üksikasjalike tehniliste reeglite kavand 
hõlmab järgmisi valdkondi, pidades silmas 
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silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

iga-aastases tööprogrammis määratletud 
prioriteete:

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad;
b) võrguühenduste ja võrgule 
juurdepääsu eeskirjad;

b) võrguühendused;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad; c) andmevahetus;

d) koostalitlusvõime eeskirjad; d) koostalitlusvõime eeskirjad;
e) tegevuskord hädaolukordades; e) tegevuskord hädaolukordades;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

f) võimsuse piiriülene jaotamine;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; g) läbipaistvuseeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
j ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

h) põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamisega seotud eeskirjad;

k) elektrivõrkude energiatõhusus. i) elektrivõrkude energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks pärast ulatuslikke konsulteerimisi 
esitama ametile heakskiitmiseks üksnes tehniliste reeglite kavandi.

Muudatusettepanek 48
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid 
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 

3. Üksikasjalikud tehnilised võrguga 
seotud ja turureeglid hõlmavad järgmisi 
valdkondi, pidades silmas iga-aastases 
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määratletud prioriteete: tööprogrammis määratletud prioriteete:
a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; 

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad; c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;
d) koostalitlusvõime eeskirjad; d) koostalitlusvõime eeskirjad;

e) tegevuskord hädaolukordades; e) tegevuskord hädaolukordades;
f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; g) võrguga seotud läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

h) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

j ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

i ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

k) elektrivõrkude energiatõhusus. j) elektrivõrkude energiatõhusus.

Or. de

Selgitus

On vaja, et Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku volitused piirduksid võrguspetsiifiliste 
aspektidega. Eelkõige ei ole asjakohane hulgikauplemist käsitlevate sätete ja kõnealuse 
valdkonna läbipaistvusnõuete vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 49
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid 
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 

3. Üksikasjalikud tehnilised võrguga 
seotud ja turureeglid hõlmavad järgmisi 
valdkondi, pidades silmas iga-aastases 
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määratletud prioriteete: tööprogrammis määratletud prioriteete:
a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad; 

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad; c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;
d) koostalitlusvõime eeskirjad; d) koostalitlusvõime eeskirjad;

e) tegevuskord hädaolukordades; e) tegevuskord hädaolukordades;
f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; g) võrguga seotud läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

h) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;

j ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

i ) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad;

k) elektrivõrkude energiatõhusus. j) elektrivõrkude energiatõhusus.

Or. de

Selgitus

On vaja, et Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku volitused piirduksid võrguspetsiifiliste 
aspektidega. Eelkõige ei ole asjakohane hulgikauplemist käsitlevate sätete ja kõnealuse 
valdkonna läbipaistvusnõuete vastuvõtmine.

Muudatusettepanek 50
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõike 3 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kauplemiseeskirjad; välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku pädevused peaksid piirduma võrguga seotud 
küsimustega. Seega tuleks artikli 2c lõike 3 punkt g välja jätta, kuna kauplemiseeskirjad 
selliseid võrguga seotud küsimusi ei käsitle.

Muudatusettepanek 51
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik jälgib tehniliste ja turureeglite 
täitmist ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e nimetatud aastaaruandes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud reeglite/eeskirjade jälgimist ei saa usaldada põhivõrguettevõtjatele endile, 
vaid see peaks olema ameti järelevalvekohustus.

Muudatusettepanek 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate välja jäetud
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võrgustik jälgib tehniliste ja turureeglite 
täitmist ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e nimetatud aastaaruandes.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud reeglite/eeskirjade jälgimist ei saa usaldada põhivõrguettevõtjatele endile, 
vaid see peaks olema ameti järelevalvekohustus.

Muudatusettepanek 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik jälgib tehniliste ja turureeglite
täitmist ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e nimetatud aastaaruandes.

4. Amet jälgib Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku reeglite
täitmist.

Or. en

Selgitus

Amet peaks vastutama reeglite täitmise jälgimise eest.

Muudatusettepanek 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele. Investeerimiskavas 
määratletakse investeerimislüngad eelkõige 
seoses piiriülese võimsusega.

Or. en

Selgitus

Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised ei olnud mõeldud õiguslikult siduva vahendina.

Muudatusettepanek 55
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava pärast selle ameti 
poolset heakskiitmist. See 
investeerimiskava sisaldab integreeritud 
võrgu mudelit, võimalikke stsenaariume, 
tootmise piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
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investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele, võttes arvesse 
võrgu planeerimise piirkondlikke ja 
Euroopa tasandi aspekte. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek viidata pigem üldisemalt piirkondlikele ja Euroopa tasandi aspektidele kui 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. Viide suunistele nende praegusel kujul, nende praeguse sisuga ja 
eesmärgiga ei ole siinkohal asjakohane. Lisaks vaadeldakse 10-aastast võrkude arengukava 
kui TEN-GLi asendust tulevikus.

Muudatusettepanek 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava pärast selle 
heakskiitmist ameti poolt. See 
investeerimiskava sisaldab integreeritud 
võrgu mudelit, sealhulgas suuremahuliste 
taastuvenergiaprojektide integreerimist ja 
üleminekut arukate võrkude süsteemile, 
võimalikke stsenaariume, tootmise ja 
nõudluse piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
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Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

Or. en

Selgitus

Suuremahulised taastuvate energiaallikate projektid – nagu tuuleenergia põhjas ja 
kontsentreeritud päikeseenergia lõunas – koos arukate võrkude tehnoloogiaga kujutavad 
endast olulist arengut, mida tuleb 10-aastases investeerimiskavas nõuetekohaselt arvesse 
võtta. Samuti ei tohiks nimetatud kava põhineda üksnes pakkumise väljavaatel, vaid peab 
sisaldama ka energiatõhusama majanduse saavutamiseks võetavaid investeerimismeetmeid.

Muudatusettepanek 57
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele.
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel 
ameti poolt heakskiidetud kogu ühendust 
hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

Or. de
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Selgitus

Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku tööprogrammi peaks amet heaks kiitma. See peaks 
olema kooskõlas prioriteetidega, mille amet sätestab arutelu põhjal Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga ja teiste turuosalistega konsulteerimise põhjal. Seda 
protsessi tuleks samuti kohaldada teiste heakskiitu nõudva lõike 1 kohaste dokumentide 
suhtes.

Muudatusettepanek 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele.
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kolme aasta järel 
kogu ühendust hõlmava 10-aastase 
võrkude investeerimiskava. See 
investeerimiskava sisaldab integreeritud 
võrgu mudelit, võimalikke stsenaariume, 
tootmise piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega. Investeerimiskavale 
peaks olema lisatud ülevaade võrgu 
piiriülese laienemise takistustest, mis 
tulenevad erinevast 
heakskiitmismenetlusest või erinevast 
heakskiitmise tavast.

Or. de

Selgitus

Nõue ajakohastada investeerimiskava iga kolme aasta järel peaks andma vajalikku teavet 
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ilma liigse bürokraatiata. Samuti on vaja võtta arvesse probleemi, et piiriülese võrgu 
laienemist takistavad erinevad riigisisesed eeskirjad heakskiitmismenetluse valdkonnas. 
Vajalike lahenduste väljatöötamiseks või parenduste tagamiseks hea tava kindlaksmääramise 
abil on vaja jälgida praegust olukorda.

Muudatusettepanek 59
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega ning see sisaldab 
investeeringuid võrkudevaheliste 
ühenduste ja teiste infrastruktuuride 
rajamiseks, mis on vajalikud tõhusa 
kauplemise ja konkurentsi ning 
varustuskindluse jaoks.
Põhivõrguettevõtjad teevad mõistlikke 
jõupingutusi avaldatud investeerimiskava 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vaja on panna põhivõrguettevõtjatele selge kohustus rajada investeerimiskavas määratletud 
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infrastruktuur, mis on vajalik tõhusa kauplemise ja konkurentsi võimaldamiseks ning 
varustuskindlusele kaasaaitamiseks. Riiklikul reguleerival asutusel on artikli 22b kohane 
selgesõnaline kohustus tagada, et võrguettevõtjatel on tõhususe suurendamiseks ja 
turuintegratsiooni edendamiseks piisavad stiimulid.

Muudatusettepanek 60
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega ning see sisaldab 
investeeringuid võrkudevaheliste 
ühenduste ja teiste infrastruktuuride 
rajamiseks, mis on vajalikud tõhusa 
kauplemise ja konkurentsi ning 
varustuskindluse jaoks.
Põhivõrguettevõtjad teevad mõistlikke 
jõupingutusi avaldatud investeerimiskava 
täitmiseks.

Or. en
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Selgitus

Vaja on panna põhivõrguettevõtjatele selge kohustus rajada investeerimiskavas määratletud 
infrastruktuur, mis on vajalik tõhusa kauplemise ja konkurentsi võimaldamiseks ning 
varustuskindlusele kaasaaitamiseks. Riiklikul reguleerival asutusel on artikli 22b kohane 
selgesõnaline kohustus tagada, et võrguettevõtjatel on tõhususe suurendamiseks ja 
turuintegratsiooni edendamiseks piisavad stiimulid.

Muudatusettepanek 61
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

5. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele – nendega vastuollu 
minemata – ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuse 1364/2006/EÜ kohastele 
üleeuroopaliste energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

Or. en

Selgitus

Et need kavad õnnestuksid, on ülioluline, et nad järgiksid riiklikke investeerimiskavasid.
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Muudatusettepanek 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus 1228/2003
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 8 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See väljajätmine on selleks, et kohandada teksti uue korra suhtes, mis annab ametile ülesande 
pärast ulatuslikke konsulteerimisi töötada suunised välja ja need vastu võtta. Suunised on 
turu- ja tehniliste reeglite edasiseks väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 63
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet jälgib Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku nende 
ülesannete täitmist, millele osutatakse 
artikli 2c lõikes 1.

1. Amet jälgib Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku nende 
ülesannete täitmist, millele osutatakse 
artikli 2c lõikes 1.

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
konsulteerimisprotsessi käsitleva teabe.

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile heakskiitmiseks 
tehniliste reeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi.

Amet võib esitada oma arvamuse Euroopa Amet kiidab kolme kuu jooksul heaks 
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elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule
kolme kuu jooksul.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku välja töötatud dokumendid, 
millele osutatakse artikli 2c lõikes 1.

Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et
iga-aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist.

Amet jälgib tehniliste reeglite, 10-aastase 
investeerimiskava ja iga-aastase 
tööprogrammi täitmist ning lisab oma 
aastaaruandesse oma jälgimistegevuse 
tulemused. Juhul kui põhivõrguettevõtjad 
ei täida Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku tehnilisi 
reegleid, 10-aastast investeerimiskava ja 
iga-aastast tööprogrammi, annab amet 
komisjonile teavet.

Or. en

Selgitus

Investorid vajavad selget ja stabiilset reguleerivat raamistikku. Seepärast on oluline, et 
tehniliste reeglite ja eeskirjade kavandi, 10-aastase investeerimiskava ja iga-aastase 
tööprogrammi peab ACER heaks kiitma ning et nende väljatöötamine on vaba ärihuvide 
sekkumisest. Eespool nimetatud reeglite ja eeskirjade täitmist peaksid jälgima reguleerivad 
asutused, st amet, mitte põhivõrguettevõtjad ise.

Muudatusettepanek 64
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
konsulteerimisprotsessi käsitleva teabe.

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile heakskiitmiseks 
tehniliste reeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi.

Amet võib esitada oma arvamuse Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
kolme kuu jooksul.
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Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et 
iga-aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist.

Amet kiidab kolme kuu jooksul heaks 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku välja töötatud dokumendid, 
millele osutatakse artikli 2c lõikes 1.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud turureeglite ja eeskirjade täitmist peaksid jälgima reguleerivad asutused, 
st amet, mitte põhivõrguettevõtjad ise, nagu on juba rõhutatud eespool toodud 
muudatusettepanekus, mis puudutab artikli 2c lõike 4 väljajätmist.

Muudatusettepanek 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
konsulteerimisprotsessi käsitleva teabe.

2. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile heakskiitmiseks 
tehniliste reeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi.

Amet võib esitada oma arvamuse Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
kolme kuu jooksul.
Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et 
iga-aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 

Amet kiidab kolme kuu jooksul heaks 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku välja töötatud dokumendid, 
mis on sätestatud artikli 2c lõikes 1.
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konkurentsi ega turu tõhusat toimimist.

Or. en

Selgitus

Amet peaks tehnilised reeglid ja eeskirjad heaks kiitma. Investorid vajavad selget ja 
prognoositavat reguleerivat raamistikku. Seepärast on oluline, et tehniliste reeglite kavandi, 
10-aastase investeerimiskava ja iga-aastase tööprogrammi peab ACER läbi vaatama ja heaks 
kiitma ning et nende väljatöötamine oleks vaba poliitilisest sekkumisest.

Muudatusettepanek 66
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2d lõike 2 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et iga-
aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist.

Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et iga-
aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, eelkõige seoses 
tarneettevõtjatega riigisisestel turgudel, 
tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat 
toimimist.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik muudab 10-aastast 
investeerimiskava, kui komisjon seda 
nõuab.

Or. en

Selgitus

Vajalik on tagada, et otsustava tähtsusega investeerimisvajadused oleksid õigeaegselt 
määratletud, kooskõlastatud ja rahuldatud. Selleks tehakse ettepanek, et komisjon peaks 
saama teha ülesandeks 10-aastasesse investeerimiskavasse muudatuste tegemist.

Lisaks rõhutatakse mittediskrimineerimise tagamist tarneettevõtjate (võrgukasutajate) vahel 
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eri liikmesriikides.

Muudatusettepanek 67
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet jälgib tehniliste reeglite, 10-
aastase investeerimiskava ja iga-aastase 
tööprogrammi täitmist ning lisab oma 
aastaaruandesse oma jälgimistegevuse 
tulemused. Juhul kui põhivõrguettevõtjad 
ei täida Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku tehnilisi 
reegleid, 10-aastast investeerimiskava ja 
iga-aastast tööprogrammi, teavitab amet 
komisjoni.

Or. en

Selgitus

Artiklisse 2d lisatakse uus lõige 2 a. Kui amet saab jälgimise ajal aru, et põhivõrguettevõtjad 
ja Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik ei pea kinni tehnilistest reeglitest, 10-aastasest 
investeerimiskavast ja iga-aastasest tööprogrammist, tuleks sellest teatada komisjonile, kes 
algatab seejärel rikkumismenetlused. Alternatiivina võiks kaaluda, et riiklikel reguleerivatel 
asutustel oleks õigus määrata tõhusaid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek 68
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2d lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet jälgib 10-aastase 
investeerimiskava, iga-aastase 
tööprogrammi ja tehniliste turureeglite 
täitmist ning lisab oma aastaaruandesse 
oma jälgimistegevuse tulemused. Juhul 
kui põhivõrguettevõtjad ei täida Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku 10-
aastast investeerimiskava, iga-aastast 
tööprogrammi ning tehnilisi ja 
turureegleid, teavitab amet komisjoni.

Or. en

Selgitus

10-aastase investeerimiskava, iga-aastase tööprogrammi ja/või tehniliste ja turureeglite 
täitmist peaksid jälgima reguleerivad asutused – st amet –, mitte põhivõrguettevõtjad ise. Kui 
amet saab jälgimise ajal aru, et põhivõrguettevõtjad ja Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei pea kinni eespool nimetatud reeglitest ja eeskirjadest, tuleks sellest teatada 
komisjonile, kes algatab seejärel rikkumismenetlused.

Muudatusettepanek 69
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet jälgib põhivõrguettevõtjate 
poolset tehniliste reeglite, 10-aastase 
investeerimiskava ja iga-aastase 
tööprogrammi täitmist ning lisab oma 
aastaaruandesse oma jälgimistegevuse 
tulemused. Kui põhivõrguettevõtjad ei pea 
kinni tehnilistest reeglitest, 10-aastasest 
investeerimiskavast ja iga-aastasest 
tööprogrammist, teavitab amet sellest 
vastavalt komisjoni.
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Or. de

Selgitus

Reeglite ja eeskirjade täitmise jälgimine peaks olema selliste reguleerivate asutuste nagu 
amet ülesanne ning seda ei peaks läbi viima võrguettevõtjad ise.

Muudatusettepanek 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2d a
Suuniste väljatöötamine

1. Amet töötab kõige rohkem kuue kuu 
jooksul välja suuniste kavandi turu ja 
tehniliste eeskirjade ühtlustamiseks 
põhiliste, selgete ja objektiivsete 
eesmärkide püstitamise kohta.
2. Kõnealuste suuniste kavandamisel viib 
amet avatud ja läbipaistval viisil läbi 
ulatuslikke konsulteerimisi ning teavitab 
kõiki asjaomaseid sidusrühmi. 
3. Amet viib konsulteerimise põhjal 
suuniste kavandi väljatöötamise lõpule ja 
võtab selle vastu. Ta avalikustab kõik 
saadud märkused ja selgitab, mil viisil 
neid on arvesse võetud lõplikus suuniste 
kavandis, või põhjendab nende 
tagasilükkamist.
4. Amet võib omal algatusel või Euroopa 
Parlamendi või komisjoni taotlusel 
algatada suuniste ajakohastamiseks sama 
menetluse.

Or. en
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Selgitus

Suunised tuleks töötada välja ja vastu võtta pärast ameti ulatuslikku konsulteerimist, et 
kehtestada eeskirjade ühtlustamise kesksed põhimõtted. Vaid siis, kui võetakse vastu 
usaldusväärsed suunised, on võimalik reegleid asjakohaselt välja töötada. Euroopa 
Parlamendi roll tugevneb võimalusega algatada kõnealuste suuniste läbivaatamist.

Muudatusettepanek 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste ja turureeglite väljatöötamine
ja hindamine

Tehniliste reeglite väljatöötamine

1. Pärast ametiga konsulteerimist võib 
komisjon kutsuda Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles 
töötama mõistliku aja jooksul välja 
reeglid artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades, kui ta leiab, et selliseid 
reegleid on vaja turu tõhusaks 
toimimiseks.

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2d a töötab Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO) 
kuue kuu jooksul välja artikli 2c lõikes 3 
sätestatud tehniliste reeglite kavandi, mis 
on täielikult kooskõlas suunistes 
sätestatud põhimõtetega.

2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

2. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik 
võtab reeglite väljatöötamisel arvesse 
turuosaliste tehnilist pädevust ning 
teavitab neid.

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

3. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik 
esitab reeglite kavandi ametile.

b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

4. Amet viib seoses reeglite kavandiga läbi 
ulatuslikke konsulteerimisi avatud ja 
läbipaistval viisil.

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 

5. Amet viib konsulteerimise põhjal 
reeglite kavandi väljatöötamise lõpule ja 
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põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;

võtab reeglid vastu. Ta avaldab saadud 
märkused ja selgitab, mil moel on neid 
lõplikus reeglite kavandis arvesse võetud, 
või põhjendab nende tagasilükkamist.

3. Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c 
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta 
leiab, et:

6. Ameti omal algatusel või Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku taotlusel 
võib viia eespool esitatud lõikes 2 
kirjeldatud korra kohaselt läbi kehtivate 
reeglite läbivaatamise.

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

7. Amet viib konsulteerimise põhjal 
reeglite kavandi väljatöötamise lõpule ja 
võtab reeglid vastu. Ta avaldab saadud 
märkused ja selgitab, mil moel on neid 
lõplikus reeglite kavandis arvesse võetud, 
või põhjendab nende tagasilükkamist.

b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

8. Ameti omal algatusel või Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku taotlusel 
võib viia eespool esitatud lõikes 2 
kirjeldatud korra kohaselt läbi kehtivate 
reeglite läbivaatamise.

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
4. Lõike 3 kohaldamine ei piira komisjoni 
õigust võtta vastu artiklis 8 sätestatud 
suunised ja neid muuta.

Or. en

Selgitus

Tehnilised reeglid peaks välja töötama Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik, pidades 
samal ajal täielikult kinni vastuvõetud suunistest. Seejärel viib amet pärast ulatuslikku 
konsulteerimist kõnealuste reeglite väljatöötamise lõpule ja võtab need vastu.
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Muudatusettepanek 72
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast ametiga konsulteerimist võib 
komisjon kutsuda Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles 
töötama mõistliku aja jooksul välja 
reeglid artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades, kui ta leiab, et selliseid 
reegleid on vaja turu tõhusaks 
toimimiseks.

1. Pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
vastavalt määruse (EÜ) ... (millega 
luuakse energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostööamet) artiklile … töötab 
amet välja Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku suunised 
artikli 2c lõigetes 3 ja 5 loetletud 
valdkondades, mis on aluseks 
üksikasjalike tehniliste reeglite ja 10-
aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi 
väljatöötamisele. Kui strateegiliste 
suuniste kavand on välja töötatud, 
edastab amet selle komisjonile, kes võib 
strateegilised suunised vastu võtta 
artikli 13 lõikes 2 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.
1 a. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik koostab komisjoni poolt 
vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
strateegiliste suuniste alusel mõistliku 
ajavahemiku jooksul reeglite kavandi 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
ning artikli 2c lõikes 5 sisalduva 10-
aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
esitab ametile heakskiitmiseks tehniliste 
reeglite ja 10-aastase investeerimiskava 
kavandi.
1 b. Amet kiidab heaks tehniliste reeglite 
ja 10-aastase investeerimiskava kavandi 
vastavalt määruse ... (millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artiklitele X ja Y. Enne 
reeglite ja 10-aastase investeerimiskava 
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kavandi heakskiitmist tagab amet, et 
üksikasjalikud tehnilised reeglid ja 10-
aastase investeerimiskava kavand oleksid 
kooskõlas strateegiliste suunistega ja et 
need tagaksid mittediskrimineerimise, 
tõhusa konkurentsi ja turu tõhusa 
toimimise.

2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes reeglites;

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilisi ja turureegleid;

b) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud ja 
ameti poolt kooskõlas lõikega 1 b 
heakskiidetud tehnilisi reegleid;

3. Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c 
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta 
leiab, et:
a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;
c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades
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vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
4. Lõike 3 kohaldamine ei piira komisjoni 
õigust võtta vastu artiklis 8 sätestatud 
suunised ja neid muuta. 

2 a. Komisjon võib ameti soovitusel võtta 
vastu turureegleid käsitlevad suunised.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
2 b. Lõike 2 a kohaldamine ei piira 
komisjoni õigust võtta vastu artiklis 8 
sätestatud suunised ja neid muuta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatav lähenemisviis võiks ohustada tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu 
loomist, võimaldades põhivõrguettevõtjatel olla isereguleeruvad. Käesolevas
muudatusettepanekus esitatakse erinev lähenemisviis. Kavandatavate tehniliste reeglite, nn 
strateegiliste suuniste ulatuse ja põhjalikkuse peaks ACER eelnevalt määratlema, seejärel 
määratakse komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste andmiseks, millel põhineb 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO) tulevane töö. Põhivõrguettevõtjatel on 
turueeskirjade toimimise vastu suur huvi (kuna need mõjutavad põhivõrguettevõtjate kulusid) 
ja seepärast ei tohiks nad turureegleid koostada.

Muudatusettepanek 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast ametiga konsulteerimist võib 
komisjon kutsuda Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles 
töötama mõistliku aja jooksul välja reeglid 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades, 
kui ta leiab, et selliseid reegleid on vaja 
turu tõhusaks toimimiseks.

1. Amet võib kutsuda Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles 
töötama mõistliku aja jooksul välja reeglid 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades, 
kui ta leiab, et selliseid reegleid on vaja 
turu tõhusaks toimimiseks.

Or. de

Selgitus

Amet, mitte komisjon, peaks olema organ, kellel on õigus kutsuda Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles sellist tüüpi reegleid koostama.

Muudatusettepanek 74
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik koostab komisjoni poolt 
vastavalt lõikele 1 vastu võetud 
strateegiliste suuniste alusel mõistliku 
ajavahemiku jooksul reeglite kavandi 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
ning artikli 2c lõikes 5 sisalduva 10-
aastase investeerimiskava, sealhulgas 
tootmise piisavuse prognoosi. Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
esitab ametile heakskiitmiseks tehniliste 
reeglite ja 10-aastase investeerimiskava 
kavandi.

Or. en



AM\717090ET.doc 53/113 PE404.668v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Kavandatavad tehnilised reeglid tuleks eelnevalt määratleda. Reguleerimisprotsessi alguses 
peaks ACER komisjoniga ametlikult konsulteerima Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
strateegiliste suuniste vormis, mis on tehniliste reeglite koostamise aluseks. Kõnealusest 
nõuandest tulenevalt soovitame tulevase töö aluseks olevate siduvate strateegiliste suuniste 
andmiseks kasutada komiteemenetlust. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik koostaks 
siduvate strateegiliste suuniste alusel tehniliste reeglite kavandi.

Muudatusettepanek 75
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Amet kiidab heaks tehniliste reeglite 
ja 10-aastase investeerimiskava kavandi 
vastavalt määruse ... (millega luuakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artiklitele X ja Y. Enne 
reeglite ja 10-aastase investeerimiskava 
kavandi heakskiitmist tagab amet, et 
üksikasjalikud tehnilised reeglid ja 10-
aastase investeerimiskava kavand oleksid 
kooskõlas strateegiliste suunistega ja et 
need tagaksid mittediskrimineerimise, 
tõhusa konkurentsi ja turu tõhusa 
toimimise.

Or. en

Selgitus

Kavandatavad tehnilised reeglid tuleks eelnevalt määratleda. Reguleerimisprotsessi alguses 
peaks ACER komisjoniga ametlikult konsulteerima Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
strateegiliste suuniste vormis, mis on tehniliste reeglite koostamise aluseks. Kõnealusest 
nõuandest tulenevalt soovitame tulevase töö aluseks olevate siduvate strateegiliste suuniste 
andmiseks kasutada komiteemenetlust. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik koostaks 
siduvate strateegiliste suuniste alusel tehniliste reeglite kavandi.
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Muudatusettepanek 76
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes reeglites;

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud
tehnilisi ja turureegleid;

b) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades
välja töötatud ja ameti poolt kooskõlas 
lõikega 1 b heakskiidetud tehnilisi 
reegleid;

Or. en

Selgitus

Kuna enne reeglite heakskiitmist peab amet kontrollima, kas need on kooskõlas strateegiliste 
suunistega ja tagavad mittediskrimineerimise, tõhusa konkurentsi ja turu tõhusa toimimise, 
võib lõike 2 punkti a välja jätta.

Muudatusettepanek 77
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta 
leiab, et:

välja jäetud

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;
c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Lõige 3 on välja jäetud, arvestades, et selles sätestatakse hiline komiteemenetlus (protsessi 
lõpus), mis ei ole vajalik, kuna Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu 
(CEER) ettepaneku kohaselt tuleks komiteemenetlus algatada regulatiivmenetluse alguses 
ning see peaks järgnema Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku esitatud tehniliste reeglite 
ametipoolsele heakskiidule.
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Muudatusettepanek 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c 
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta 
leiab, et: 

Komisjon võib ameti soovitusel muuta 
suuniseid artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades, kui ta leiab, et: 

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist;

a) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilised ja turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist;

b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

b) Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid;
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealuseid meetmeid, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, muudetakse artikli 
13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga tuleks tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu 
nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike 
vajalike kohandustega.
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Muudatusettepanek 79
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõike 3 esimese lõigu esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c 
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta 
leiab, et:

3. Komisjon võtab omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu suunised artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades, kui ta peab 
vajalikuks tagada, et artikli 2c lõigetes 1–
3 loetletud küsimused avalduvad viisil, 
mis on kooskõlas siseturu eesmärkidega 
ja:

Or. en

Selgitus

Juhul kui põhivõrguettevõtjad reegleid vastu ei võta, võib komisjon võtta suunised vastu 
komiteemenetluse kaudu. Kavandatavas elektrienergiat käsitlevas muudetud määruses on 
nimetatud valikuvõimalus sõnastatud mittesiduval viisil. Et pakkuda põhivõrguettevõtjate ja 
ka teiste sidusrühmade suhtes maksimaalset läbipaistvust, ei tohi jääda mingit kahtlust, et 
komisjon tõepoolest siduvad suunised vastu võtab, kui põhivõrguettevõtjad oma regulatiivseid 
ülesandeid ei täida.

Muudatusettepanek 80
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõike 3 esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon konsulteerib suuniste 
vastuvõtmisel võrgukasutajate 
esindusorganisatsioonidega.

Or. en
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Selgitus

Tõhus konsulteerimine kõikide sidusrühmadega on ülioluline kindlustamaks, et elektrituru 
toimimise kohta otsuste tegemisse on kaasatud kõik asjaomased huvid.

Muudatusettepanek 81
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohaldamine ei piira komisjoni 
õigust võtta vastu artiklis 8 sätestatud 
suunised ja neid muuta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige 4 on välja jäetud, kuna see on lõike 3 väljajätmise tõttu mõttetu (vt muudatusettepanek 
12).

Muudatusettepanek 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 3 kohaldamine ei piira komisjoni 
õigust võtta vastu artiklis 8 sätestatud 
suunised ja neid muuta.

4. Lõike 3 kohaldamine ei piira komisjoni 
õigust artiklis 8 sätestatud suuniseid
muuta.

Or. de
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Selgitus

Ettepanekuga tuleks tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu 
nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike 
vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek 83
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võib ameti soovitusel võtta 
vastu turureegleid käsitlevad suunised.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Esitatud on ettepanek, et komisjon võib ameti soovitusel võtta vastu turureegleid käsitlevad 
suunised (lõige 5). Põhivõrguettevõtjad on monopoolse infrastruktuuri haldajad ning ei ole 
turuosalised turu konkurentsivõimelises osas. Sellest hoolimata on neil turueeskirjade 
toimimise vastu suur huvi (kuna need mõjutavad põhivõrguettevõtjate kulusid) ja seepärast ei 
tohiks nad turureegleid koostada.

Muudatusettepanek 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu, kui ta kavatseb 
suunised vastavalt artikli 2e lõikele 3 
vastu võtta.

Or. de

Selgitus

Määruse artikli 2e lõike 3 kohased komisjoni meetmed tähendavad, et põhivõrguettevõtjate 
võrgustik, keda rahastatakse riiklikest vahenditest, ei täida oma ülesandeid määrusega 
nõutavas ulatuses. Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks nõuetekohaselt teavitada, et nad 
saaksid vajalikke muudatusi teha.

Muudatusettepanek 85
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2e lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lõike 4 a kohaldamine ei piira 
komisjoni õigust võtta vastu artiklis 8 
sätestatud suunised ja neid muuta.

Or. en

Selgitus

Esitatud on ettepanek, et komisjon võib ameti soovitusel võtta vastu turureegleid käsitlevad 
suunised (lõige 5). Põhivõrguettevõtjad on monopoolse infrastruktuuri haldajad ning ei ole 
turuosalised turu konkurentsivõimelises osas. Sellest hoolimata on neil turueeskirjade 
toimimise vastu suur huvi (kuna need mõjutavad põhivõrguettevõtjate kulusid) ja seepärast ei 
tohiks nad turureegleid koostada.
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Muudatusettepanek 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2e a
Suuniste väljatöötamine

1. Komisjon koostab pärast ametiga 
konsulteerimist iga-aastase prioriteetide 
loetelu, milles määratakse kindlaks elektri
siseturu arengu esmatähtsad küsimused.
2. Prioriteetide loetelu arvesse võttes 
volitab komisjon ametit töötama 
maksimaalselt kuue kuu jooksul välja 
artiklis 2c sätestatud suuniste kavandi, 
milles nähakse ette peamised, selged ja 
objektiivsed põhimõtted eeskirjade 
ühtlustamiseks.
3. Kõnealuste suuniste kavandamisel viib 
amet avatud ja läbipaistval viisil läbi 
ulatuslikke konsulteerimisi ning teavitab 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikku
ja teisi sidusrühmi.
4. Amet viib konsulteerimise põhjal 
suuniste kavandi väljatöötamise lõpule. 
Ta avalikustab kõik saadud märkused, 
kui need ei ole konfidentsiaalsed, ja 
selgitab, mil viisil neid on arvesse võetud
lõplikus suuniste kavandis, või põhjendab 
nende tagasilükkamist.
5. Komisjon esitab suuniste kavandi 
artikli 13 lõikes 1 osutatud komiteele 
suuniste lõplikuks vastuvõtmiseks 
kooskõlas artikli 13 lõikes 2 viidatud 
menetlusega.
6. Komisjon võib omal algatusel või ameti 
taotlusel algatada suuniste 
ajakohastamiseks sama menetluse.



PE404.668v01-00 62/113 AM\717090ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Ettepanek suuniste väljatöötamise korra selgitamiseks. Komisjon volitab ametit, kes 
konsulteerib, töötab need välja ja võtab vastu. Komisjon teeb need komiteemenetluse abil 
kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2e a
Turureeglite väljatöötamine.

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2d a volitab komisjon 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikku
töötama mitte rohkem kui kuue kuu 
jooksul välja turureeglite kavandi, mis on 
täielikult kooskõlas suunistes sätestatud 
põhimõtetega.
2. Kõnealuste reeglite koostamisel viib 
amet avatud ja läbipaistval viisil läbi 
ulatuslikke konsulteerimisi ning teavitab 
kõiki asjaomaseid sidusrühmi.
3. Amet viib konsulteerimise põhjal 
turureeglite kavandi väljatöötamise lõpule 
ja võtab turureeglid vastu. Ta avalikustab 
kõik saadud märkused ja selgitab, mil 
viisil neid on arvesse võetud lõplikus 
suuniste kavandis, või põhjendab nende 
tagasilükkamist.
4. Amet võib omal algatusel või Euroopa 
Parlamendi taotlusel algatada kehtivate 
reeglite läbivaatamiseks sama menetluse.
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Or. en

Selgitus

Turureeglid tuleks välja töötada ja vastu võtta pärast ameti ulatuslikku konsulteerimist. 
Euroopa Parlamendi roll tugevneb võimalusega algatada kõnealuste reeglite läbivaatamist.

Muudatusettepanek 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2e b
Reeglite väljatöötamine.

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2e a volitab komisjon 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikku
töötama kuue kuu jooksul välja reeglite 
kavandi, mis on täielikult kooskõlas 
suunistes sätestatud põhimõtetega.
2. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik 
võtab reeglite väljatöötamisel arvesse 
turuosaliste tehnilist pädevust ning 
teavitab neid.
3. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik 
esitab reeglite kavandi ametile.
4. Amet viib seoses reeglite kavandiga läbi 
ulatuslikke konsulteerimisi avatud ja 
läbipaistval viisil.
5. Amet viib konsulteerimise põhjal 
reeglite kavandi väljatöötamise lõpule ja 
võtab reeglid vastu. Ta avaldab saadud 
märkused, kui need ei ole 
konfidentsiaalsed, ja selgitab, mil moel on 
neid lõplikus reeglite kavandis arvesse 
võetud, või põhjendab nende 
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tagasilükkamist.
6. Ameti omal algatusel või Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku taotlusel 
võib viia sama korra kohaselt läbi 
kehtivate reeglite läbivaatamise.

Or. en

Selgitus

Ettepanek reeglite väljatöötamise korra selgitamiseks. Komisjon annab volitused Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule, kes tegeleb tehniliste reeglite kavandamisega koostöös 
turuosalistega. Amet konsulteerib sidusrühmadega ja võtab reeglid vastu.

Muudatusettepanek 89
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2f välja jäetud
Konsulteerimine

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil 
kõikide asjakohaste turuosalistega, 
eelkõige artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
tehniliste ja turureeglite ning iga-aastase 
tööprogrammi koostamisel; 
konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, 
tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas 
asjaomased (tööstusharu)liidud, tehnilised 
asutused ja sidusrühmade platvormid.
2. Kõik lõikes 1 osutatud küsimustega 
seotud dokumendid ja kohtumiste 
protokollid avalikustatakse.
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3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste 
ja turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, põhjendab 
ta seda.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) viib praegu läbi 
avalikke konsulteerimisi ELi tasandil. Seega peaks amet selle ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba hästi väljatöötatud eeskirjad ja kogemus avalike konsulteerimiste 
läbiviimiseks. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samal ajal kui 
põhivõrguettevõtjad kujutavad endast potentsiaalset huvitatud poolt.

Muudatusettepanek 90
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2f välja jäetud
Konsulteerimine

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil 
kõikide asjakohaste turuosalistega, 
eelkõige artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
tehniliste ja turureeglite ning iga-aastase 
tööprogrammi koostamisel; 
konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, 
tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas 
asjaomased (tööstusharu)liidud, tehnilised 
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asutused ja sidusrühmade platvormid.
2. Kõik lõikes 1 osutatud küsimustega 
seotud dokumendid ja kohtumiste 
protokollid avalikustatakse.
3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste 
ja turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, põhjendab 
ta seda.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) viib praegu läbi 
avalikke konsulteerimisi ELi tasandil. Seega peaks amet selle ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba hästi väljatöötatud eeskirjad ja kogemus avalike konsulteerimiste 
läbiviimiseks. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samal ajal kui 
põhivõrguettevõtjad kujutavad endast potentsiaalset huvitatud poolt.

Muudatusettepanek 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2f välja jäetud
Konsulteerimine

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil 
kõikide asjakohaste turuosalistega, 
eelkõige artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
tehniliste ja turureeglite ning iga-aastase 
tööprogrammi koostamisel; 
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konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, 
tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas 
asjaomased (tööstusharu)liidud, tehnilised 
asutused ja sidusrühmade platvormid.
2. Kõik lõikes 1 osutatud küsimustega 
seotud dokumendid ja kohtumiste 
protokollid avalikustatakse.
3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste 
ja turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik 
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, põhjendab 
ta seda.

Or. en

Selgitus

Elektri- ja gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG) viib praegu läbi
avalikke konsulteerimisi ELi tasandil. Seega peaks amet selle ülesande enda peale võtma, 
kuna tal on juba hästi väljatöötatud eeskirjad ja kogemus avalike konsulteerimiste 
läbiviimiseks. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samal ajal kui 
põhivõrguettevõtjad kujutavad endast potentsiaalset huvitatud poolt.

Muudatusettepanek 92
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2f lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjakohaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjakohaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
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turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, tarbijad, 
võrgu kasutajad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on kaasatud 
liikmesriigid ja pädevad riigiasutused, 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, tarbijad, 
võrgu kasutajad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

Or. es

Selgitus

Vajalik on kõikide asjaomaste osalejate osavõtt.

Muudatusettepanek 93
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2f lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjakohaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on 
kaasatud tarneettevõtjad, 
tootmisettevõtjad, tarbijad, võrgu 
kasutajad, jaotusvõrguettevõtjad, 
sealhulgas asjaomased 
(tööstusharu)liidud, tehnilised asutused ja 
sidusrühmade platvormid.

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil 
võrgukasutajate 
esindusorganisatsioonidega, eelkõige 
artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
konsulteerimist käsitleva kodukorra, 
tehniliste ja turureeglite ning iga-aastase 
tööprogrammi koostamisel.

Or. en

Selgitus

Konsulteerimise tõhusus määratakse kindlaks nõuetekohaste eeskirjade ja korraga. Samuti on 
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oluline, et konsulteerimise protokoll kajastaks kõikide osaliste panust ning samuti Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja võrgukasutajate esindajate vahelist suhtlust.

Muudatusettepanek 94
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2f lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud konsulteerimise 
eesmärk on kaasata otsustamisprotsessi 
kõikide sidusrühmade huvid.

Or. en

Selgitus

Tulenevalt oma monopoolsest seisundist ei ole põhivõrguettevõtted harjunud oma klientide –
võrgukasutajatega – läbirääkimisi pidama. Vältimaks, et põhivõrguettevõtjad pigem 
teavitavad võrgukasutajaid kui nendega konsulteerivad, tuleb konsulteerimise tõhususe 
huvides määratleda konsulteerimiste eesmärk. 

Muudatusettepanek 95
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 2a–2h nimetatud Euroopa 
elektripõhivõrgu ettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel.

Artiklites 2a–2h nimetatud Euroopa 
elektripõhivõrgu ettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning need kaasatakse 
tariifide arvutamisel.

Or. en



PE404.668v01-00 70/113 AM\717090ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku pädevused peaksid piirduma võrguga seotud 
küsimustega. Seega tuleks artikli 2c lõike 3 punkt g välja jätta, kuna kauplemiseeskirjad 
selliseid võrguga seotud küsimusi ei käsitle.

Muudatusettepanek 96
Rebecca Harms, Claude Turmes
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 2a–2h nimetatud Euroopa 
elektripõhivõrgu ettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel.

Artiklites 2a–2h nimetatud Euroopa 
elektripõhivõrgu ettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. Reguleerivad 
asutused kiidavad nimetatud kulud heaks 
ainult siis, kui need on mõistlikud ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida seda, et Euroopa tarbijad kannavad kõnealuse organisatsiooni kulusid.

Muudatusettepanek 97
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 2a–2h nimetatud Euroopa 
elektripõhivõrgu ettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 

Artiklites 2a–2h nimetatud Euroopa 
elektripõhivõrgu ettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
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põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel.

põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. Reguleerivad 
asutused kiidavad nimetatud kulud heaks 
ainult siis, kui need on mõistlikud ja 
proportsionaalsed.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida seda, et Euroopa tarbijad kannavad kõnealuse organisatsiooni kulusid.

Muudatusettepanek 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2h välja jäetud
Põhivõrguettevõtjate piirkondlik koostöö

1. Põhivõrguettevõtjad teevad 
piirkondlikku koostööd Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku raames, 
et aidata kaasa artikli 2c lõikes 1 
nimetatud ülesannete täitmisele. Eelkõige 
avaldavad nad iga kahe aasta järel 
piirkondliku investeerimiskava ning 
võivad teha piirkondlikul 
investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.
Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10- aastase investeerimiskavaga.
2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka 
võrgu optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike 
oksjonite ning 
tasakaalustusmehhanismide 
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integreerimise abil.
3. Komisjon võib määratleda iga 
piirkondliku koostööstruktuuriga 
hõlmatud geograafilise piirkonna. 
Kõnealune meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Selleks võib komisjon konsulteerida 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja ametiga.

Or. en

Selgitus

Euroopa eeskirjade olemasolu ei takista põhivõrguettevõtjaid minemast kaugemale 
miinimumnõuetest ega takista neid loomast naabritega tihedat koostööd. Piirkondlike alade 
määratlemine toob paratamatult kaasa piirkondlike turgude konsolideerimise ja uued 
Euroopa-sisesed „piirid”. Selles puudub loogika. Omavahel ühendatud süsteemis tuleb 
tegelikult usaldusväärsuse ja piiriüleste voogudega tegelda globaalselt, nagu seda on 
tunnistanud Elektrienergia Edastuse Koordineerimise Liit (UCTE) oma hiljutises 2008. aasta 
jaanuari tootmise piisavuse aruandes.

Muudatusettepanek 99
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
avalike oksjonite ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, edendavad energiabörside 
arengut, ja kui see on majanduslikult 
tõhus, edendavad piiriülese võimsuse 
jaotamist kaudsete enampakkumiste ning 
piiriülese tasakaalustuskorra nõuetele 
vastavuse abil.
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Or. en

Selgitus

Piiriülese võimsuse jaotamine kaudsete enampakkumiste ning tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil võib mõnedel asjaoludel olla võrreldes võimaliku tuluga kulukas ja 
keeruline lahendus. Põhivõrguettevõtjatel on võimalus edendada lahendusi, mis piiriülest 
korda optimeerivad.

Muudatusettepanek 100
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
avalike oksjonite ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad piiriülese 
võimsuse koordineeritud jaotamist ning 
tasakaalustus- ja reservvõimsuse 
mehhanismide integreerimist.

Or. en

Selgitus

Võrgu- ja turueeskirjade suurem ühtlustamine on soovitatav integreeritud energiaturu 
saavutamiseks, aga see ei tähenda, et igas liikmesriigis on vaja täpselt samasugust korda. 
Standardne turu väljakujundamise elluviimine võtaks äärmiselt kaua aega ja võib lõpuks 
osutuda teostamatuks. Energiabörsid ja kaudsed enampakkumised annavad võimalusi 
piiriülese kaubanduse juhtimiseks, kuid olemas on ka teisi võimalusi ning ka neid ei tohiks 
välistada.
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Muudatusettepanek 101
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
avalike oksjonite ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
kaudsete või otseste enampakkumiste abil, 
mida otsustavad ühiselt 
põhivõrguettevõtjad, ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

Or. en

Selgitus

Kuigi kaudsed enampakkumised on majanduslikult tõhus piiriülese võimsuse jaotamise 
vahend, ei ole see alati sobiv, kuna see ei ole kohandatud liberaliseerimisprotsessis 
piirkondlike energiaturgude suhtes ega taga piiriülese elektrikaubanduse piisavat pikaaegset 
taset (iga aasta või iga kuu).

Muudatusettepanek 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib määratleda iga 
piirkondliku koostööstruktuuriga 
hõlmatud geograafilise piirkonna. 
Kõnealune meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 

välja jäetud 
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artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Selleks võib komisjon konsulteerida 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja ametiga.“

Or. de

Selgitus

Piirkondlikku koostööd korraldab sisemiselt Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik. 
Võrgustiku põhikirja ülesanne on määratleda, kuidas koostöö toimub ja millisel 
korralduslikul tasandil seda toetatakse. Komisjoni erimeetmed ei ole vajalikud ega 
asjakohased.

Muudatusettepanek 103
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib määratleda iga 
piirkondliku koostööstruktuuriga 
hõlmatud geograafilise piirkonna. 
Kõnealune meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selleks võib komisjon konsulteerida 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku ja ametiga.“

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud turud peaksid olema esimeseks sammuks täielikult integreeritud Euroopa turu 
suunas ning Euroopa Komisjon ei peaks neid geograafiliselt määratlema.
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Muudatusettepanek 104
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib määratleda iga 
piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud 
geograafilise piirkonna. Kõnealune meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Komisjon võib selleks, et luua tõeline 
siseturg, määratleda iga piirkondliku 
koostööstruktuuriga hõlmatud geograafilise 
piirkonna, võttes arvesse olemasolevaid 
piirkondliku koostöö struktuure. 
Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 13 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. es

Selgitus

Juba toimuvat piirkondlikku koostööd ei tohiks tähelepanuta jätta.

Muudatusettepanek 105
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 2h lõike 3 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib määratleda iga 
piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud 
geograafilise piirkonna. Kõnealune meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud 

3. Komisjon võib üksnes pärast 
konsulteerimist liikmesriikidega 
nimetatud geograafilises piirkonnas 
määratleda iga piirkondliku 
koostööstruktuuriga hõlmatud geograafilise 
piirkonna. Kõnealune meede, mille 
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kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. eesmärk on muuta käesoleva määruse 
väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. ro

Selgitus

Liikmesriigid piirkonnas on teadlikud mitte ainult olemasolevatest elektri 
põhivõrguettevõtjate vahelistest ühendustest, vaid ka elektrivarustuse võimsuse ja nõudluse 
tasemest naaberriikides.

Muudatusettepanek 106
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 2h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2h a
Ühenduse ja kolmandate riikide 

põhivõrguettevõtjate vaheline tehniline 
koostöö

1. Ühenduse põhivõrguettevõtjate ja 
kolmandate riikide põhivõrguettevõtjate 
vahelist tehnilist koostööd jälgivad 
riiklikud reguleerivad asutused.
2. Kui tehnilise koostöö käigus ilmneb 
eeskirjadele ja reeglitele mittevastavust, 
palub riiklik reguleeriv asutus ametilt 
selgitust.

Or. lt

Selgitus

Määruses ei sätestata, kuidas koostöö kolmandate riikide põhivõrguettevõtjatega tehnilisel 
tasandil läbi viiakse.
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Muudatusettepanek 107
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkti 4 alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 5 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik elektrijaamaga seotud 
tunniandmed, mis on vajalikud selleks, et 
kontrollida kõiki operatiivseid 
edastusotsuseid ning energiabörsidel, 
võrkudevaheliste ühenduste oksjonitel, 
reservturgudel ja börsivälistel oksjonitel 
tehtud pakkumisi. Elektrijaama iga tunni 
kaupa säilitatav teave sisaldab vähemalt 
andmeid olemasoleva tootmisvõimsuse ja 
varutud reservvõimsuse kohta, sealhulgas 
teavet varutud reservvõimsuse jaotamise 
kohta elektrijaama tasandil, pakkumise 
tegemise ja tootmise ajal.

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik elektrijaamaga seotud 
tunniandmed, mis on seotud kõikide 
elektrijaamadega, mille installeeritud 
koguvõimsus on suurem kui 100 MW. 
Elektrijaama iga tunni kaupa säilitatav 
teave sisaldab vähemalt andmeid 
olemasoleva tootmisvõimsuse ja varutud 
reservvõimsuse kohta pakkumise tegemise 
ja tootmise ajal.

Or. de

Selgitus

Kõikide andmete säilitamine elektrijaamade tegevuslike otsuste või pakkumisstrateegia 
taastamiseks on praktiliselt võimatu. Lisaks tooks nimetatud eeskiri kaasa elektritootjate 
ebaõiglase kohtlemise võrreldes sõltumatute elektriturustajatega (kellel ei ole oma 
tootmisvõimsust), kuna see nõuab üksnes elektritootjatelt selliste andmete säilitamist. See 
tunduks põhjendamatu, kuna see esindab vaid turu kogunõudluse ühte poolt.
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Muudatusettepanek 108
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkti 4 alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 5 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik elektrijaamaga seotud 
tunniandmed, mis on vajalikud selleks, et 
kontrollida kõiki operatiivseid 
edastusotsuseid ning energiabörsidel, 
võrkudevaheliste ühenduste oksjonitel, 
reservturgudel ja börsivälistel oksjonitel 
tehtud pakkumisi. Elektrijaama iga tunni 
kaupa säilitatav teave sisaldab vähemalt 
andmeid olemasoleva tootmisvõimsuse ja 
varutud reservvõimsuse kohta, sealhulgas 
teavet varutud reservvõimsuse jaotamise 
kohta elektrijaama tasandil, pakkumise 
tegemise ja tootmise ajal.

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik elektrijaamaga seotud 
tunniandmed, mis on seotud kõikide 
elektrijaamadega, mille installeeritud 
koguvõimsus on suurem kui 100 MW. 
Elektrijaama iga tunni kaupa säilitatav 
teave sisaldab vähemalt andmeid 
olemasoleva tootmisvõimsuse ja varutud 
reservvõimsuse kohta pakkumise tegemise 
ja tootmise ajal.

Or. de

Selgitus

Kõikide andmete säilitamine elektrijaamade tegevuslike otsuste või pakkumisstrateegia 
taastamiseks on praktiliselt võimatu. Lisaks tooks nimetatud eeskiri kaasa elektritootjate 
ebaõiglase kohtlemise võrreldes sõltumatute elektriturustajatega (kellel ei ole oma 
tootmisvõimsust), kuna see nõuab üksnes elektritootjatelt selliste andmete säilitamist. See 
tunduks põhjendamatu, kuna see esindab vaid turu kogunõudluse ühte poolt.
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Muudatusettepanek 109
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkti 4 alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 5 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MW, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik elektrijaamaga seotud 
tunniandmed, mis on vajalikud selleks, et 
kontrollida kõiki operatiivseid 
edastusotsuseid ning energiabörsidel, 
võrkudevaheliste ühenduste oksjonitel, 
reservturgudel ja börsivälistel oksjonitel 
tehtud pakkumisi. Elektrijaama iga tunni 
kaupa säilitatav teave sisaldab vähemalt
andmeid olemasoleva tootmisvõimsuse ja 
varutud reservvõimsuse kohta, sealhulgas 
teavet varutud reservvõimsuse jaotamise 
kohta elektrijaama tasandil, pakkumise 
tegemise ja tootmise ajal.“

6. Elektritootjad, kes omavad või käitavad 
tootmisvõimsust, millest installeeritud 
võimsust on vähemalt 250 MWe, hoiavad 
liikmesriigi reguleerivale asutusele, 
liikmesriigi konkurentsiasutusele ja 
komisjonile viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik tunniandmed, mis on 
seotud kõikide elektrijaamadega, mille 
installeeritud võimsus on vähemalt 250 
MWe. Elektrijaama iga tunni kaupa 
säilitatav teave sisaldab andmeid 
olemasoleva tootmisvõimsuse ja varutud 
reservvõimsuse kohta.

Or. en

Selgitus

On praktiliselt võimatu säilitada kõiki andmeid, mis on vajalikud, et kontrollida kõiki 
tegevusega seotud edastusotsuseid ja energiabörsidel jm tehtud pakkumisi. Lisaks kohtleks 
kavandatud säte elektritootjaid ja sõltumatuid kauplejaid erinevalt, nõudes üksnes 
elektritootjatelt nende tehtud pakkumiste ja tegevusega seotud edastusotsuste kontrollimiseks 
kogu vajaliku teabe kättesaadavaks tegemist reguleerivatele asutustele.
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Muudatusettepanek 110
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artikli 6 lõikesse 1 lisatakse 
järgmised lõigud:

„Riiklikud reguleerivad asutused jälgivad 
ülekoormuse juhtimist riikide 
kõrgepingevõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes.
Põhivõrguettevõtjad esitavad oma 
ülekoormuse juhtimise korra, sealhulgas 
võimsuse jaotamise, reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Reguleerivad 
asutused võivad enne kõnealuste 
eeskirjade heakskiitmist nõuda neisse 
muudatuste sisseviimist.”

Or. en

(Muudab kahe uue lõigu lisamisega määruse 1228/2003 artikli 6 lõiget 1)

Selgitus

Ülekoormuse juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt tuleks 
määruses 1228/2003 selgesti sätestada, et tagada tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 111
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 1 
a:
„1 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
jälgivad ülekoormuse juhtimist riikide 
kõrgepingevõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes.
Põhivõrguettevõtjad esitavad oma 
ülekoormuse juhtimise korra, sealhulgas 
võimsuse jaotamise, reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Reguleerivad 
asutused võivad enne kõnealuste 
eeskirjade heakskiitmist nõuda neisse 
muudatuste sisseviimist.”

Or. en

(Lisab määruse 1228/2003/EÜ artiklisse 6 uue lõike 1 a)

Selgitus

Ülekoormuse juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt tuleks 
määruses 1228/2003 selgesti sätestada, et tagada tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 112
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 1 
a:
„1 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
jälgivad ülekoormuse juhtimist riikide 
kõrgepingevõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes.
Põhivõrguettevõtjad esitavad oma 
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ülekoormuse juhtimise korra, sealhulgas 
võimsuse jaotamise, reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Reguleerivad 
asutused võivad enne kõnealuste 
eeskirjade heakskiitmist nõuda neisse 
muudatuste sisseviimist.”

Or. en

(Lisab määruse 1228/2003/EÜ artiklisse 6 uue lõike 1 a)

Selgitus

Ülekoormuse juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt on vaja 
määruses 1228/2003 selgesti sätestada, et tagada selle tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige 1 
a:
„1 a. Riiklikud reguleerivad asutused 
jälgivad ülekoormuse juhtimist riikide 
kõrgepingevõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes.”

Or. en

(Uue lõike 1 a lisamine määruse 1228/200 artiklisse 6)

Selgitus

Ülekoormuse juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt tuleks 
määruses 1228/2003 selgesti sätestada, et tagada tõhus rakendamine.



PE404.668v01-00 84/113 AM\717090ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige 1 
b:
„1 b. Põhivõrguettevõtjad esitavad oma 
ülekoormuse juhtimise korra, sealhulgas 
võimsuse jaotamise ja ülekoormuse tulude 
jaotamise, reguleerivatele asutustele 
heakskiitmiseks. Reguleerivad asutused 
võivad enne kõnealuste eeskirjade 
heakskiitmist nõuda neisse muudatuste 
sisseviimist.”

Or. en

(Uue lõike 1 b lisamine määruse 1228/200 artiklisse 6)

Selgitus

Ülekoormuse juhtimise korra ametlik heakskiitmine reguleerivate asutuste poolt tuleks 
määruses 1228/2003 selgesti sätestada, et tagada tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 115
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud kasutatakse ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil vastavalt 
eelisjärjekorrale:

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud pannakse eraldi arvele ja 
kasutatakse:
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a) eraldatud võimsuse tegeliku 
kättesaadavuse tagamine;

a) projektideks ameti heakskiidetud võrgu 
tugevdamiseks;

b) võrguinvesteeringud ühendusvõimsuste 
säilitamiseks või suurendamiseks;

b) võrguinvesteeringuteks
ühendusvõimsuste säilitamiseks või 
suurendamiseks.

Kui tulusid ei saa kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel, 
kantakse tulud eraldi kontole, kuni neid 
saab kõnealustel eesmärkidel kasutada. 
Sõltumatu süsteemihalduri puhul hoiab 
tema kõiki punktide a ja b kohaldamisest 
üle jäävaid tulusid eraldi kontol, kuni 
neid saab kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel.

Or. it

Selgitus

Ülekoormust on vaja juhtida selleks, et tugevdada edastusvõrku.

Muudatusettepanek 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud kasutatakse ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil vastavalt 
eelisjärjekorrale:

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
ja ülekoormustasudest saadud tulud 
kasutatakse ühel või mitmel järgmisel 
eesmärgil:

Or. en

Selgitus

Ülekoormustasudest saadavate tulude kasutamine on vaja määruses 1228/2003 selgesti 
määratleda, et tagada tõhus rakendamine.
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Muudatusettepanek 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud kasutatakse ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil vastavalt 
eelisjärjekorrale:

6. Võrkudevahelise ühenduse jaotamisest 
saadud tulud kasutatakse ühel või mitmel 
järgmisel eesmärgil:

Or. en

Selgitus

Tulude jaotamise puhul ei tohiks olla mingisuguseid eelistusi, kuna ideaalne jaotamise viis 
sõltub võrgu struktuurilisest iseloomust ja võimalikust ülekoormusest.

Muudatusettepanek 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võrguinvesteeringud ühendusvõimsuste 
säilitamiseks või suurendamiseks;

b) võrguinvesteeringud ühendusvõimsuste 
säilitamiseks või suurendamiseks, eelkõige 
need, mis võimaldavad arukate võrkude 
arendamist ja nii suuremahulise 
taastuvenergia kui ka detsentraliseeritud 
energia tootmise integreerimist;

Or. en
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Selgitus

See osa peab olema kooskõlas Euroopa Liidu kehtiva energiatõhusust ja taastuvenergiat 
soosiva poliitikaga.

Muudatusettepanek 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sissetulekud, mida riiklikud 
reguleerivad asutused võtavad arvesse 
võrgutariifide arvutamise meetodite 
heakskiitmisel ja/või tariifide muutmise 
kaalumisel.

Or. en

Selgitus

Määrusest 1228/2003 välja jäetud sätte ennistamine.

Muudatusettepanek 120
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sissetulekud, mida reguleerivad 
asutused võtavad arvesse võrgutariifide 
arvutamise meetodi heakskiitmisel ja/või 
tariifide muutmise kaalumisel.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida juriidilist ebakindlust, mis tuleneb võimaluse 
kaotamisest neid tariifide arvutamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) asukohasignaalid, nõudlusest 
tulenevad meetmed, nagu koormuse 
nihutamine ja vahetuskaubandus;

Or. en

Selgitus

Asukohasignaalid peaksid julgustama elektriettevõtjaid looma võimsust piirkondades, mis on 
tarbijatele lähedal, ja vältima võimalikku ülekoormust edastamisel. Koormuse nihutamine on 
põhiline nõudluse juhtimise eesmärk, kuna see muudab energiakasutuse struktuuri nii, et 
tipuagne nõudlus suunatakse tipuvälistele ajavahemikele. Lõpetuseks – vahetuskaubandus 
tähendab, et edastus soodustab elektrivooge peavoogude vastu, mis võrgu üle koormavad.

Muudatusettepanek 122
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel, 
kantakse tulud eraldi kontole, kuni neid 
saab kõnealustel eesmärkidel kasutada.

Kui tulusid ei saa tõhusalt kasutada 
esimese lõigu punktides a või b sätestatud 
eesmärkidel enne selle aasta lõppu, mil 
need on saadud, kasutatakse nimetatud 
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Sõltumatu süsteemihalduri puhul hoiab 
tema kõiki punktide a ja b kohaldamisest 
üle jäävaid tulusid eraldi kontol, kuni 
neid saab kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel.”

tulusid eespool toodud punktis c sätestatud
eesmärgil.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida juriidilist ebakindlust, mis tuleneb võimaluse 
kaotamisest neid tariifide arvutamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel, 
kantakse tulud eraldi kontole, kuni neid 
saab kõnealustel eesmärkidel kasutada. 
Sõltumatu süsteemihalduri puhul hoiab 
tema kõiki punktide a ja b kohaldamisest 
üle jäävaid tulusid eraldi kontol, kuni 
neid saab kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel.

Kui tulusid ei saa kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel, 
kantakse tulud eraldi kontole, kuni neid 
saab kõnealustel eesmärkidel kasutada.

Or. en

Selgitus

Et olla kooskõlas omandisuhete täieliku eraldamisega, tuleks käesolevast lõigust sõltumatu 
süsteemihalduri osa välja jätta.
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Muudatusettepanek 124
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 6 lõike 6 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tulusid ei saa kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel, 
kantakse tulud eraldi kontole, kuni neid 
saab kõnealustel eesmärkidel kasutada.
Sõltumatu süsteemihalduri puhul hoiab 
tema kõiki punktide a ja b kohaldamisest 
üle jäävaid tulusid eraldi kontol, kuni 
neid saab kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel.

Kui tulusid ei saa kasutada esimese lõigu 
punktides a või b sätestatud eesmärkidel, 
võivad reguleerivad asutused 
võrgutariifide arvutamise meetodite 
heakskiitmisel ja/või tariifide muutmise 
kaalumisel ameti heakskiidul tulusid 
arvesse võtta.

Or. en

Selgitus

Ülekoormusest saadavaid tulusid tuleks eelkõige kasutada olemasoleva võimsuse 
maksimumini viimiseks ja ülekoormuse leevendamiseks uue infrastruktuuri rajamiseks. Tuleb 
siiski tunnistada, et Euroopa võrgult kogu ülekoormuse kõrvaldamine ei oleks tõhus ega 
teostatav. Sellest tulenevalt peaks määrus säilitama võimaluse tulude tagastamiseks 
klientidele madalamate tasude vormis, kuid seda vaid viimase abinõuna ja ameti heakskiidu 
korral.

Muudatusettepanek 125
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses alalisvooluvõrkude vaheliste uute 
ühendustega liikmesriikide vahel võib 
taotluse korral piiratud tähtajaks 
vabastada määruse artikli 6 lõike 6 sätete 

1. Seoses alalisvooluvõrkude vaheliste uute 
ühendustega liikmesriikide vahel võib 
taotluse korral vähemalt 10-aastaseks 
perioodiks vabastada määruse artikli 6 
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ning direktiivi 2003/54/EÜ artiklite 8 ja 20 
ning artikli 23 lõigete 2, 3 ja 4 sätete 
kohaldamisest järgmistel tingimustel: 

lõike 6 sätete ning direktiivi 2003/54/EÜ 
artiklite 8 ja 20 ning artikli 23 lõigete 2, 3 
ja 4 sätete kohaldamisest järgmistel 
tingimustel:

Or. en

Selgitus

Arvestades uute ühenduste jaoks ja ka olemasolevate ühenduste võimsuse märkimisväärseks 
suurendamiseks vajalike investeeringute väga suurt mahtu, tuleks käesolevasse määrusesse 
lisada kõnealuste investeeringute amortiseerimiseks piisavalt pikk ajavahemik.

Muudatusettepanek 126
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seoses alalisvooluvõrkude vaheliste uute 
ühendustega liikmesriikide vahel võib 
taotluse korral piiratud tähtajaks vabastada 
määruse artikli 6 lõike 6 sätete ning 
direktiivi 2003/54/EÜ artiklite 8 ja 20 ning
artikli 23 lõigete 2, 3 ja 4 sätete 
kohaldamisest järgmistel tingimustel:

1. Seoses alalisvooluvõrkude vaheliste uute 
ühendustega liikmesriikide vahel võib 
taotluse korral piiratud tähtajaks vabastada 
määruse artikli 6 lõike 6 sätete ning 
direktiivi 2003/54/EÜ artiklite 8, 10 ja 20
ning artikli 22c lõigete 4, 5 ja 6 sätete 
kohaldamisest järgmistel tingimustel:

Or. en

Selgitus

EÜ ettepanekute praegune versioon hõlmab vabastussätete laiendamist hiljuti kavandatud 
elektridirektiivi, mis käsitleb omandisuhete eraldamist, artiklile 8. Et tagada normi veatu 
tõlgendamine, tuleb selgitada vabastuse laiendamist artiklile 10 (mis reguleerib sõltumatu 
süsteemihalduri valikut põhivõrkude puhul, mille suhtes kohaldatakse omandisuhete 
eraldamist).

Viited elektridirektiivi artiklitele on kohandatud vastavalt läbivaadatud direktiivile 2003/54.
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Muudatusettepanek 127
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse erandjuhtudel ka 
vahelduvvooluvõrkude vaheliste ühenduste 
suhtes, kui kõnesolevad investeerimiskulud 
ja -riskid on eriti suured võrreldes 
tavapäraste kulude ja riskidega, mis 
tekivad kahe naaberriigi põhivõrkude 
ühendamisel vahelduvvooluvõrkude 
vahelise ühendusega.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka 
vahelduvvooluvõrkude vaheliste ühenduste 
suhtes, kui kõnesolevad investeerimiskulud 
ja -riskid on eriti suured võrreldes 
tavapäraste kulude ja riskidega, mis 
tekivad kahe naaberriigi põhivõrkude 
ühendamisel vahelduvvooluvõrkude 
vahelise ühendusega.

Or. it

Selgitus

Vabastused ei peaks piirduma alalisvooluvõrkude ühendustega, et võimaldada suuremat 
avatust turul.

Muudatusettepanek 128
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kahe kuu jooksul pärast 
teatise saamist teha otsuse, et amet peab 
muutma või tühistama erandi andmise 
otsuse. See tähtaeg algab teatise 
kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kahekuulist tähtaega võib pikendada 
kahe kuu võrra, kui komisjon soovib 
saada lisateavet. See tähtaeg algab lõpliku 
lisateabe kättesaamisele järgnevast 

6. Komisjon võib kahe kuu jooksul pärast 
teatise saamist teha otsuse, et amet või 
pädev asutus peab muutma või tühistama 
erandi andmise otsuse. See tähtaeg algab 
teatise kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kõnealust kahekuulist tähtaega võib ka 
pikendada nii komisjoni kui ka ameti või 
pädeva asutuse nõusolekul. Kui palutud 
teavet ei esitata taotluses ettenähtud tähtaja 
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päevast. Kõnealust kahekuulist tähtaega 
võib ka pikendada nii komisjoni kui ka 
ameti nõusolekul. Kui palutud teavet ei 
esitata taotluses ettenähtud tähtaja jooksul, 
loetakse teatis tagasivõetuks, välja arvatud 
juhul, kui enne selle tähtaja lõppu on seda 
aega komisjoni ja ameti nõusolekul 
pikendatud või kui amet on komisjonile 
teatanud nõuetekohaselt põhjendatud 
teadaandes, et ta käsitab teatist lõplikuna.

jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, välja 
arvatud juhul, kui enne selle tähtaja lõppu 
on seda aega komisjoni ja ameti või pädeva 
asutuse nõusolekul pikendatud või kui 
amet või pädev asutus on komisjonile 
teatanud nõuetekohaselt põhjendatud 
teadaandes, et ta käsitab teatist lõplikuna.

Amet täidab komisjoni otsust erandit 
käsitleva otsuse muutmise või tühistamise 
kohta nelja nädala jooksul ja teavitab 
vastavalt komisjoni.

Amet või pädev asutus täidab komisjoni 
otsust erandit käsitleva otsuse muutmise 
või tühistamise kohta nelja nädala jooksul 
ja teavitab vastavalt komisjoni.

Komisjon tagab tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Komisjon tagab tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Komisjoni heakskiit erandi andmise 
otsusele lõpeb kaks aastat pärast 
heakskiidu andmist, kui võrkudevahelise 
ühenduse ehitamist ei ole veel alustatud, 
ja viis aastat pärast selle andmist, kui 
selleks ajaks ei ole võrkudevahelist 
ühendust kasutusele võetud.

Or. it

Selgitus

Ajavahemik, mille jooksul komisjon võib erandi andmise otsuse vastu võtta, peaks piirduma 
kõige rohkem kahe kuuga, ilma et komisjonil oleks voli seda pikendada, et vältida igasuguseid 
kahtlusi, mis võiksid projekti majanduslikku külge mõjutada.

Kavandatud tähtajad (2–5 aastat, kui toote tootmist ei ole alustatud või toodet ei ole ringlusse 
lastud) on vastuvõetamatud, kuna projekte tuleks hinnata individuaalselt, võttes arvesse 
nende eripära.

Muudatusettepanek 129
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 6



PE404.668v01-00 94/113 AM\717090ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib kahe kuu jooksul pärast 
teatise saamist teha otsuse, et amet peab 
muutma või tühistama erandi andmise 
otsuse. See tähtaeg algab teatise 
kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kahekuulist tähtaega võib pikendada kahe 
kuu võrra, kui komisjon soovib saada 
lisateavet. See tähtaeg algab lõpliku 
lisateabe kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kõnealust kahekuulist tähtaega võib ka 
pikendada nii komisjoni kui ka ameti 
nõusolekul. Kui palutud teavet ei esitata 
taotluses ettenähtud tähtaja jooksul, 
loetakse teatis tagasivõetuks, välja arvatud 
juhul, kui enne selle tähtaja lõppu on seda 
aega komisjoni ja ameti nõusolekul 
pikendatud või kui amet on komisjonile 
teatanud nõuetekohaselt põhjendatud 
teadaandes, et ta käsitab teatist lõplikuna. 

6. Komisjon võib kahe kuu jooksul pärast 
teatise saamist teha otsuse, et amet peab 
muutma või tühistama erandi andmise 
otsuse. See tähtaeg algab teatise 
kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kahekuulist tähtaega võib pikendada kahe 
kuu võrra, kui komisjon soovib saada 
lisateavet. See tähtaeg algab lõpliku 
lisateabe kättesaamisele järgnevast päevast. 
Kõnealust kahekuulist tähtaega võib ka 
pikendada nii komisjoni kui ka ameti 
nõusolekul. Kui palutud teavet ei esitata 
taotluses ettenähtud tähtaja jooksul, 
loetakse teatis tagasivõetuks, välja arvatud 
juhul, kui enne selle tähtaja lõppu on seda 
aega komisjoni ja ameti nõusolekul 
pikendatud või kui amet on komisjonile 
teatanud nõuetekohaselt põhjendatud 
teadaandes, et ta käsitab teatist lõplikuna. 

Amet täidab komisjoni otsust erandit 
käsitleva otsuse muutmise või tühistamise 
kohta nelja nädala jooksul ja teavitab 
vastavalt komisjoni.

Amet täidab komisjoni otsust erandit 
käsitleva otsuse muutmise või tühistamise 
kohta nelja nädala jooksul ja teavitab 
vastavalt komisjoni.

Komisjon tagab tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Komisjon tagab tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.

Komisjoni heakskiit erandi andmise 
otsusele lõpeb kaks aastat pärast 
heakskiidu andmist, kui võrkudevahelise 
ühenduse ehitamist ei ole veel alustatud, 
ja viis aastat pärast selle andmist, kui 
selleks ajaks ei ole võrkudevahelist 
ühendust kasutusele võetud.

Or. de
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Muudatusettepanek 130
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõike 6 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit erandi andmise 
otsusele lõpeb kaks aastat pärast 
heakskiidu andmist, kui võrkudevahelise 
ühenduse ehitamist ei ole veel alustatud, ja 
viis aastat pärast selle andmist, kui selleks 
ajaks ei ole võrkudevahelist ühendust 
kasutusele võetud.

Komisjoni heakskiit erandi andmise 
otsusele lõpeb kolm aastat pärast 
heakskiidu andmist, kui võrkudevahelise 
ühenduse ehitamist ei ole veel alustatud, ja 
seitse aastat pärast selle andmist, kui 
selleks ajaks ei ole võrkudevahelist 
ühendust kasutusele võetud.

Or. ro

Muudatusettepanek 131
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Antud erandi läbivaatamise korral 
lõikes 8 nimetatud tingimustel 
konsulteerivad pädevad asutused 
taotlejaga ja võtavad nõuetekohaselt 
arvesse viivitusi, mis on tingitud 
halduskorrast või -menetlustest, 
vääramatust jõust või mis tahes põhjusest, 
mis on oluline otsuse jaoks, mis ei allu 
taotleja kontrollile või tahtele.

Or. en
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Selgitus

Selleks et vältida investeerimise veatu arengu võimalikku piiramist, tuleb erandi andmise 
otsuse läbivaatamiseks sätestada konkreetsed kriteeriumid. Komplekssed investeeringud ja 
investeeringute riskiahel võib sageli hõlmata mitmeid arenguid, mis toimuvad koordineeritud 
moel, ja viivitused võivad olla sageli tingitud pikalevenivast halduskorrast ja -menetlusest, 
mille üle projekti sponsoril puudub kontroll.

Muudatusettepanek 132
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib vastu võtta suunised 
lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmiseks 
ning kehtestada lõigete 4 ja 5 
kohaldamise korra. Kõnealune meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 13 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Käesoleva artikli kohaldamise tingimused on asjaomases sättes juba piisavalt määratletud ja 
täiendavaid üksikasju komiteemenetluse teel antavate suuniste vormis ei ole vaja.

Muudatusettepanek 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib vastu võtta suunised
lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmiseks 
ning kehtestada lõigete 4 ja 5 kohaldamise 
korra. Kõnealune meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

7. Komisjon võib muuta suuniseid lõikes 1 
nimetatud tingimuste täitmiseks ning 
kehtestada lõigete 4 ja 5 kohaldamise 
korra. Kõnealust meedet, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda täiendades, muudetakse artikli 
13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga tuleks tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu 
nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike 
vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek 134
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Artikli 7 lõikega 1 ette nähtud 
erandeid kohaldatakse automaatselt 
määruse 1228/2003 artikli 7 kohaselt 
antavate erandite suhtes käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeval.

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida diskrimineerimist vabastuste korra alusel tehtavate uute investeeringute vahel. 
Vabastused juurdepääsueeskirjadest, mis on antud, on juba vastanud määruses 1228/2003 
sätestatud kriteeriumidele. Et vältida konkurentsimoonutusi ja väljaselgitamise menetlust 
senini antud vabastuste osas, on vaja praegused määruse 1228/2003 artikli 7 alusel antud 
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vabastusotsused laiendada selgesõnaliselt hiljuti kavandatud direktiivi 2003/54 
(omandisuhete eraldamine) artiklile 8.

Muudatusettepanek 135
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Artikli 7 lõikega 1 ette nähtud 
erandeid kohaldatakse automaatselt 
määruse 1228/2003 artikli 7 kohaselt 
antavate erandite suhtes käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeval.”

Or. en

Selgitus

Tuleks vältida diskrimineerimist vabastuste korra alusel tehtavate uute investeeringute vahel. 
Vabastused juurdepääsueeskirjadest, mis on antud, on juba vastanud määruses 1228/2003 
sätestatud kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 136
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel -7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Lisatakse järgmine artikkel -7 a:
Artikkel -7 a

Haldustakistuste kõrvaldamine võimsuse 
suurendamiseks
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Liikmesriigid vaatavad oma korra läbi 
eesmärgiga määrata kindlaks ja 
kõrvaldada ühenduste võimsuse mahu 
suurendamise haldustakistused. 
Liikmesriigid määravad kindlaks 
võrgusegmendid, mida tuleb tugevdada, et 
suurendada ühenduste võimsuse üldist 
taset kooskõlas laiapõhjalise 
turuintegratsiooni eesmärgiga.”

Or. en

Selgitus

Piiriülese võimsuse puudumine kujutab endast tõsist takistust Euroopa gaasiturgude 
integreerimisel. Et edendada piiriülese võimsuse laiendamist, kohustuvad liikmesriigid 
suurendama võimsust ja määrama kindlaks ning kõrvaldama haldustõkked selle teostamiselt.

Muudatusettepanek 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 7a välja jäetud
Jaemüügiturud

Et soodustada hästitoimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
teket piirkondlikul ja ühenduse tasandil, 
tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste puhul oleksid määratletud 
lepingutingimused, kohustused klientide 
ees, andmevahetuse ja arveldamise 
eeskirjad, andmete omandiõigus ja 
mõõtmiskohustus.
Need eeskirjad avalikustatakse, need 
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koostatakse piiriülese tarbijatele 
juurdepääsu ühtlustamist silmas pidades 
ning reguleerivad asutused vaatavad need 
üle.”

Or. en

Selgitus

Elektri jaeturu ühtlustamist käsitlevad sätted tuleks välja jätta või tuleks neid väljendada 
üksnes ettepanekus võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis 
käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju (KOM/2007/0528 lõplik). Ettepanek piiriülese 
elektrikaubanduse ja võrkudele juurdepääsu kohta (KOM 2007/531) peaks keskenduma 
hulgimüügiturgudele ja varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 138
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et soodustada hästitoimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude
teket piirkondlikul ja ühenduse tasandil, 
tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste puhul oleksid määratletud 
lepingutingimused, kohustused klientide 
ees, andmevahetuse ja arveldamise 
eeskirjad, andmete omandiõigus ja 
mõõtmiskohustus.

Et soodustada hästitoimivate ja 
läbipaistvate turgude teket piirkondlikul ja 
ühenduse tasandil, tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste puhul oleksid määratletud 
lepingutingimused, kohustused klientide 
ees, andmevahetuse ja arveldamise 
eeskirjad, andmete omandiõigus ja 
mõõtmiskohustus.

Need eeskirjad avalikustatakse, need 
koostatakse piiriülese tarbijatele 
juurdepääsu ühtlustamist silmas pidades
ning reguleerivad asutused vaatavad need 
üle.”

Need eeskirjad avalikustatakse ning 
reguleerivad asutused vaatavad need üle.

Or. en
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Selgitus

Piiriüleste ühtlustatud jaemüügiturgude eesmärk ei ole hästi toimivate piirkondlike ja 
ühenduse hulgimüügiturgude arendamise jaoks vajalik – mis peaks jääma prioriteediks. 
Sellise regulatiivse eesmärgi mõjusid tuleks täiel määral hinnata ning kulusid ja tulusid 
hoolikalt analüüsida, kuna tõenäoliselt tekivad märkimisväärsed asjatud kulud, mis kaaluvad 
üles tulud.

Muudatusettepanek 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 7a teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need eeskirjad avalikustatakse, need
koostatakse piiriülese tarbijatele 
juurdepääsu ühtlustamist silmas pidades 
ning reguleerivad asutused vaatavad need 
üle.”

Need eeskirjad koostatakse piiriülese 
tarbijatele juurdepääsu edendamist ja 
kaitsmist silmas pidades. Eeskirjad 
avalikustatakse pärast reguleerivate 
asutuste poolset kontrolli.”

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid peaksid jääma vastutavaks jaeturgude ja raamtingimuste, sealhulgas
põhivõrguettevõtjate raamtingimuste eest.

Muudatusettepanek 140
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral täpsustatakse 
suunistes, millega tagatakse käesoleva 

välja jäetud



PE404.668v01-00 102/113 AM\717090ET.doc
Freelance-tõlge

ET

määruse eesmärgi saavutamiseks vajalik 
minimaalne ühtlustamistase, ka järgmised 
asjaolud:
a) üksikasjad teabe esitamise kohta 
vastavalt artiklis 5 sätestatud 
põhimõtetele;
b) artikliga 7a hõlmatud jaemüügituru 
küsimusi käsitlevad üksikasjad;
c) üksikasjad ühenduse tingimuste kohta, 
mis reguleerivad põhivõrguettevõtjate ja 
ühendatud tarbijate suhteid;
d) koostalitlusvõime üksikasjad;
e) elektrienergiaga kauplemise eeskirjade 
üksikasjad;
f) üksikasjad tasakaalustus- ja 
reservvõimsust käsitlevate eeskirjade 
kohta, mille eesmärk on paremini 
integreerida tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse turge;
g) investeerimisstiimulite üksikasjad, 
sealhulgas asukohasignaale käsitlevate 
eeskirjade üksikasjad;
h) artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondi 
käsitlevad üksikasjad.

Or. de

Selgitus

Komiteemenetluse kaudu volituste komisjonile loovutamise ulatus on ebaasjakohane. Eelkõige 
kui komisjoni volitused laienevad, tuleb volituste delegeerimine sõnastada hoopis täpsemalt 
seoses sisu, eesmärgi ja ulatusega.

Muudatusettepanek 141
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vajaduse korral täpsustatakse suunistes, 
millega tagatakse käesoleva määruse 
eesmärgi saavutamiseks vajalik 
minimaalne ühtlustamistase, ka järgmised 
asjaolud:

3. Vajaduse korral täpsustatakse 
konkreetsetes suunistes, millega tagatakse 
käesoleva määruse eesmärgi saavutamiseks 
vajalik minimaalne ühtlustamistase, ka 
järgmised asjaolud:

a) üksikasjad teabe esitamise kohta 
vastavalt artiklis 5 sätestatud põhimõtetele;

a) üksikasjad teabe esitamise kohta 
vastavalt artiklis 5 sätestatud põhimõtetele;

b) artikliga 7a hõlmatud jaemüügituru 
küsimusi käsitlevad üksikasjad;

b) artikliga 7a hõlmatud jaemüügituru 
küsimusi käsitlevad üksikasjad;

c) üksikasjad ühenduse tingimuste kohta, 
mis reguleerivad põhivõrguettevõtjate ja 
ühendatud tarbijate suhteid;

c) üksikasjad ühenduse tingimuste kohta, 
mis reguleerivad põhivõrguettevõtjate ja 
ühendatud tarbijate suhteid;

d) koostalitlusvõime üksikasjad; d) koostalitlusvõime üksikasjad;

e) elektrienergiaga kauplemise eeskirjade 
üksikasjad;
f) üksikasjad tasakaalustus- ja 
reservvõimsust käsitlevate eeskirjade 
kohta, mille eesmärk on paremini 
integreerida tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse turge;

e) üksikasjad tasakaalustus- ja 
reservvõimsust käsitlevate eeskirjade kohta 
– hoolimata päevasisese kauplemise 
prioriteetsest lisamisest – mille eesmärk on 
paremini integreerida tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse turge;

g) investeerimisstiimulite üksikasjad, 
sealhulgas asukohasignaale käsitlevate 
eeskirjade üksikasjad;

f) investeerimisstiimulite üksikasjad, 
sealhulgas asukohasignaale käsitlevate 
eeskirjade üksikasjad;

h) artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondi 
käsitlevad üksikasjad.

g) artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondi 
käsitlevad üksikasjad.

Or. de

Selgitus

Komiteemenetluse kaudu volituste komisjonile loovutamise ulatus on ebaasjakohane. Eelkõige 
kui komisjoni volitused laienevad – nagu elektri hulgikauplemise puhul – tuleb volituste 
delegeerimine sõnastada hoopis täpsemalt seoses sisu, eesmärgi ja ulatusega.

Käesoleva artikli alusel koostatud ja praegu kehtivates ülekoormuse juhtimist käsitlevates 
suunistes on alates 1. jaanuarist 2008 olnud nõue kehtestada päevasisene piiriülene 
kauplemine.
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Muudatusettepanek 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikliga 7a hõlmatud jaemüügituru 
küsimusi käsitlevad üksikasjad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Elektri jaeturu ühtlustamist käsitlevad sätted tuleks välja jätta või tuleks neid väljendada 
üksnes ettepanekus võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis 
käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju (KOM/2007/0528 lõplik). Ettepanek piiriülese 
elektrikaubanduse ja võrkudele juurdepääsu kohta (KOM 2007/531) peaks keskenduma 
hulgimüügiturgudele ja varustuskindlusele.

Muudatusettepanek 143
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikliga 7a hõlmatud jaemüügituru 
küsimusi käsitlevad üksikasjad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piiriüleste ühtlustatud jaemüügiturgude eesmärk ei ole hästi toimivate piirkondlike ja 
ühenduse hulgimüügiturgude arendamise jaoks vajalik – mis peaks olema käesoleva määruse 
keskmes. Hea tava ettepanekud on sageli paremad kui ametlikud suunised jaemüügi 
valdkonnas, mis on suuresti subsidiaarsuse põhimõtte küsimus.
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Muudatusettepanek 144
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike3 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) elektrienergiaga kauplemise eeskirjade 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komiteemenetluse kaudu volituste komisjonile loovutamise ulatus on ebaasjakohane. Eelkõige 
kui komisjoni volitused laienevad – nagu elektri hulgikauplemise puhul – tuleb volituste 
delegeerimine sõnastada hoopis täpsemalt seoses sisu, eesmärgi ja ulatusega.

Käesoleva artikli alusel koostatud ja praegu kehtivates ülekoormuse juhtimist käsitlevates 
suunistes on alates 1. jaanuarist 2008 olnud nõue kehtestada päevasisene piiriülene 
kauplemine.

Muudatusettepanek 145
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike3 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) elektrienergiaga kauplemise eeskirjade 
üksikasjad;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Suuniste või reeglite säte tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 146
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike 3 punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) üksikasjad tasakaalustus- ja 
reservvõimsust käsitlevate eeskirjade 
kohta, mille eesmärk on paremini 
integreerida tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse turge;

f) üksikasjad tasakaalustus- ja 
reservvõimsust käsitlevate eeskirjade kohta 
– hoolimata päevasisese kauplemise 
prioriteetsest lisamisest – mille eesmärk on 
paremini integreerida tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse turge;

Or. de

Selgitus

Komiteemenetluse kaudu volituste komisjonile loovutamise ulatus on ebaasjakohane. Eelkõige 
kui komisjoni volitused laienevad – nagu elektri hulgikauplemise puhul – tuleb volituste 
delegeerimine sõnastada hoopis täpsemalt seoses sisu, eesmärgi ja ulatusega.

Käesoleva artikli alusel koostatud ja praegu kehtivates ülekoormuse juhtimist käsitlevates 
suunistes on alates 1. jaanuarist 2008 olnud nõue kehtestada päevasisene piiriülene 
kauplemine.

Muudatusettepanek 147
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike 3 punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) investeerimisstiimulite üksikasjad, 
sealhulgas asukohasignaale käsitlevate 
eeskirjade üksikasjad;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Loa andmine elektrivõrkude asukohasignaalidele sisaldub juba artikli 8 lõikes 2. Seega on 
suuniste vastuvõtmise täiendav sätestamine üleliigne.

Muudatusettepanek 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike 3 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondi 
käsitlevad üksikasjad.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 2e lõikes 3 on sätestatud suuniste vastuvõtmine artikli 2c lõike 3 alusel. Kuna teisi 
artikli 8 lõikes 1 osutatud suuniseid saab komisjon üksnes muuta, mitte vastu võtta, tuleks 
viide süstemaatilistele põhjustele artiklis 8 välja jätta.
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Muudatusettepanek 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõike 3 punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondi 
käsitlevad üksikasjad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 2c lõikes 3 loetletud teemasid ei tohiks lisada artiklis 8 kirjeldatud suunistesse.

Muudatusettepanek 150
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vajaduse korral ja pärast ameti 
ettepanekut vastavalt artikli 2e lõikele 1 
võib komisjon võtta vastu strateegilisi 
suuniseid artikli 2c lõigetes 3 ja 5 
loetletud valdkondades, mis on aluseks 
Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule artikli 2c lõikes 3 osutatud 
üksikasjalike tehniliste reeglite kavandi ja 
artikli 2c lõikes 5 osutatud 10-aastase 
investeerimiskava kavandi 
väljatöötamisele.

Or. en
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Selgitus

Tulenevalt artiklis 2e sätestatud korrast peaks artikkel 8 viitama samuti võimalusele võtta 
strateegilised suunised vastu samas korras nagu määruses sätestatud muud suunised. 
Seepärast nõuab see lõike 3 a lisamist käesolevasse artiklisse. Käesolevas artiklis sisalduvat 
praegust suuniste loetelu tuleks kõnealuse 11 valdkonna põhjal kontrollida.

Muudatusettepanek 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võib võtta vastu suunised 
lõigetes 1–3 loetletud küsimuste kohta. Ta 
võib muuta lõikes 4 osutatud suuniseid 
artiklites 5 ja 6 ettenähtud põhimõtete 
kohaselt eelkõige selleks, et lisada 
üksikasjalikud suunised, mis hõlmavad 
kõiki praktikas kasutatavaid võimsuse 
jaotamise meetodeid, ning tagada 
ülekoormuse juhtimise mehhanismide 
areng vastavalt siseturu eesmärkidele. 
Vajaduse korral nähakse kõnesolevate 
muudatuste raames ette võrgu kasutamise 
ja toimimise ühised minimaalsed 
ohutuseeskirjad ja talitlusnormid, nagu 
on nimetatud artikli 5 lõikes 2.

5. Amet võtab suunised vastu vastavalt 
artiklile 2d a.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda muu hulgas täiendades, 
võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Komisjon tagab, et suuniste vastuvõtmine 
ja muutmine loob käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
minimaalse ühtlustamistaseme ega lähe 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.
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Komisjon osutab suuniste vastuvõtmisel ja 
muutmisel meetmetele, mis ta on võtnud 
seoses vastavusega kõnesolevate suuniste 
eeskirjadele kolmandates riikides, mis 
moodustavad osa Euroopa 
elektrivõrkudest.
Komisjon tagab kõnealuseid suuniseid 
esmakordselt vastu võttes, et üks meetme 
eelnõu hõlmab vähemalt lõike 1 punktides 
a ja d ning lõikes 2 osutatud küsimusi.

Or. en

Selgitus

Et järgida loogikat, et amet vastutab kõnealuste suuniste väljatöötamise ja pärast ulatuslikke 
konsulteerimisi nende vastuvõtmise eest.

Muudatusettepanek 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 8 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu suunised
lõigetes 1–3 loetletud küsimuste kohta. Ta 
võib muuta lõikes 4 osutatud suuniseid 
artiklites 5 ja 6 ettenähtud põhimõtete 
kohaselt eelkõige selleks, et lisada 
üksikasjalikud suunised, mis hõlmavad 
kõiki praktikas kasutatavaid võimsuse 
jaotamise meetodeid, ning tagada 
ülekoormuse juhtimise mehhanismide 
areng vastavalt siseturu eesmärkidele. 
Vajaduse korral nähakse kõnesolevate 
muudatuste raames ette võrgu kasutamise 
ja toimimise ühised minimaalsed 
ohutuseeskirjad ja talitlusnormid, nagu on 
nimetatud artikli 5 lõikes 2.

Komisjon võib muuta suuniseid lõigetes 
1–3 loetletud küsimuste kohta. Ta võib 
muuta lõikes 4 osutatud suuniseid artiklites 
5 ja 6 ettenähtud põhimõtete kohaselt 
eelkõige selleks, et lisada üksikasjalikud 
suunised, mis hõlmavad kõiki praktikas 
kasutatavaid võimsuse jaotamise 
meetodeid, ning tagada ülekoormuse 
juhtimise mehhanismide areng vastavalt 
siseturu eesmärkidele. Vajaduse korral 
nähakse kõnesolevate muudatuste raames 
ette võrgu kasutamise ja toimimise ühised 
minimaalsed ohutuseeskirjad ja 
talitlusnormid, nagu on nimetatud artikli 5 
lõikes 2.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on Kõnealuseid meetmeid, mille eesmärk on 
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muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda muu hulgas täiendades, 
võetakse vastu artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid seda muu hulgas täiendades, 
muudetakse artikli 13 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon tagab, et suuniste vastuvõtmine 
ja muutmine loob käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks vajaliku 
minimaalse ühtlustamistaseme ega lähe 
nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Komisjon tagab, et suuniste muutmine loob 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku minimaalse 
ühtlustamistaseme ega lähe nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Komisjon osutab suuniste vastuvõtmisel ja
muutmisel meetmetele, mis ta on võtnud 
seoses vastavusega kõnesolevate suuniste 
eeskirjadele kolmandates riikides, mis 
moodustavad osa Euroopa 
elektrivõrkudest.

Komisjon osutab suuniste muutmisel
meetmetele, mis ta on võtnud seoses 
vastavusega kõnesolevate suuniste 
eeskirjadele kolmandates riikides, mis 
moodustavad osa Euroopa 
elektrivõrkudest.

Komisjon tagab kõnealuseid suuniseid 
esmakordselt vastu võttes, et üks meetme 
eelnõu hõlmab vähemalt lõike 1 punktides 
a ja d ning lõikes 2 osutatud küsimusi.“

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga tuleks tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu 
nõuetekohase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike 
vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek 153
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
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riiklikel reguleerivatel asutustel on 
pädevus vastavuse tõhusaks tagamiseks 
käesoleva määrusega, andes neile või 
teistele ametiasutustele õigusliku 
pädevuse anda välja vastavuskorraldusi ja 
määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi. Liikmesriigid 
teatavad nendest sätetest komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2010 ja annavad 
viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest.

Or. en

(Muudab määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 12 lõike 1 sõnastust)

Selgitus

Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu kohaselt näitab määruse 
1228/2003 rakendamise praegune seis liikmesriikide rakendatavate tõhusate sanktsioonide 
puudumisest tulenevaid puudusi. Tuleks tagada täidesaatvate volituste tõhus kasutamine, et 
rakendada sanktsioone määruse nõuete täitmatajätmise korral.

Muudatusettepanek 154
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1228/2003
Artikli 12 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
1. Ilma et see piiraks lõike 2 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
direktiivi 2003/54/EÜ artikli 2 alusel 
asutatud reguleerivatel asutustel on 
pädevus vastavuse tõhusaks tagamiseks 
käesoleva määrusega, andes neile või 
teistele ametiasutustele õigusliku 
pädevuse anda välja vastavuskorraldusi ja 
määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja 
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hoiatavaid karistusi. Liikmesriigid 
teatavad nendest sätetest komisjonile 
hiljemalt 1. jaanuariks 2010 ja annavad 
viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest.

Or. en

(Muudab määruse (EÜ) 1228/2003 artikli 12 lõike 1 sõnastust)

Selgitus

Määruse 1228/2003 rakendamise praegune seis näitab liikmesriikide rakendatavate tõhusate 
sanktsioonide puudumisest tulenevaid puudusi. Firenze foorumil väljendati sügavat muret 
piiratud ulatuse pärast, mille tõttu reguleerivad asutused kasutavad ära oma volitusi määruse 
nõuete täitmatajätmise korral sanktsioonide rakendamiseks. Nõuete täitmatajätmise korral 
läbirääkimisteks võimalusi ei ole ja reguleerivatel asutustel peaksid olema volitused oma 
täidesaatvate volituste tõhusaks ärakasutamiseks.
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