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Muudatusettepanek 38
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
kõikide liikmesriikide kõikidele 
äriühingutele õigust müüa kõikides 
liikmesriikides maagaasi võrdsetel 
tingimustel ilma diskrimineerimise ja 
ebasoodsate teguriteta. Seni puudub 
eelkõige mittediskrimineeriv võrgule 
juurdepääs ning kõikides liikmesriikides 
võrdselt tõhusa tasemega ametlik 
järelevalve, kuna praegune õiguslik 
raamistik ei ole piisav.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastusest jääb mulje, et komisjoni käsitletavad  konkurentsiprobleemid 
on olemas kõikides liikmesriikides kogu ELis.

Muudatusettepanek 39
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Eurostati hiljuti avaldatud statistika 
näitab, et 2005. aastal oli EU-27 
maagaasi tarbimisel 57,7% ulatuses sõltuv 
impordist. Ehkki gaasitootmine püsis EU-
27s aastatel 1995–2005 suhteliselt 
muutumatuna, kasvas maagaasi 
sisetarbimine 33% võrra, mis kaeti 
maagaasi impordi 77% suuruse kasvuga. 
Välja arvatud Taani ja Madalmaad, kes 
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ainsana maagaasi ekspordivad, ning 
Suurbritannia, Rumeenia ja Poola, kelle 
maagaasist sõltuvuse määr on vastavalt 
10%, 30% ja 70%, on ülejäänud 
liikmesriikide energiasõltuvus maagaasist 
80%.

Or. ro

Selgitus

Need statistilised andmed on vajalikud, et iseloomustada maagaasi turgu Euroopas ning 
liikmesriikide energiasõltuvust maagaasi impordi osas.

Muudatusettepanek 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta 
teatises „Euroopa energiapoliitika” 
rõhutati, et oluline on viia lõpule maagaasi 
siseturu loomine ning kehtestada võrdsed 
tingimused kõikidele ühenduse 
gaasiettevõtjatele. Energia siseturgu 
käsitlevast teatisest ja sektoriuuringu 
lõpparuandest nähtus, et olemasolevad 
eeskirjad ja meetmed ei moodusta hästi 
toimiva siseturu saavutamiseks piisavat 
raamistikku.

(4) Komisjoni 10. jaanuari 2007. aasta 
teatises „Euroopa energiapoliitika” 
rõhutati, et oluline on viia lõpule maagaasi 
siseturu loomine ning kehtestada võrdsed 
tingimused kõikidele ühenduse 
gaasiettevõtjatele. Energia siseturgu 
käsitlevast teatisest  nähtus, et 
olemasolevad eeskirjad ja meetmed ei 
moodusta hästi toimiva siseturu 
saavutamiseks piisavat raamistikku. Teisest 
küljest ei andnud sektoriuuringu 
lõpparuanne ja energia siseturu 
kolmanda seadusandliku paketi toetuseks 
läbiviidud mõju hindamine mingeid 
veenvaid tõendeid, mis võimaldaksid 
määrata kindlaks parima või ainsa viisi, 
kuidas turu toimimist paremaks muuta.

Or. fr
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Selgitus

Mõju hindamine sai tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile esitamisel karmi 
kriitika osaliseks, eriti selle ülimalt vaieldavate statistiliste korrelatsioonide ja mitmete 
puudulike ning viitamata andmete tõttu. Mõju hindamine esitas ainult osalise ülevaate 
maagaasituru tegelikust toimimisest Euroopas ega andnud seetõttu võimalust määrata 
kindlaks ühtainsat viisi selle turu toimimise parandamiseks.

Muudatusettepanek 41
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a)  Paljude liikmesriikide turgudel 
domineerivad suured turuosalised. Riikide 
reguleerivatele asutustele tuleks anda 
volitused teha kindlaks turgu valitsev 
gaasiettevõtja ja esitada keskmise 
tähtajaga kava turuosa piiramiseks 20 
%ni mis tahes asjaomasel turul. 
Asjaomase turu määratleb komisjon, 
võttes arvesse mis tahes muutusi turu 
geograafilises ulatuses.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega turud, ning 
tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad 
integreeritumaks, laieneb turu geograafiline ulatus; käesolev säte võimaldab seega ettevõtetel 
kasvada koos turgude suurema integreerumisega.
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Muudatusettepanek 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a)  Paljude liikmesriikide turgudel 
domineerivad suured turuosalised. Riikide 
reguleerivatele asutustele tuleks anda 
volitused teha kindlaks turgu valitsev 
gaasiettevõtja ning kehtestada vajalikke 
meetmeid tagamaks, et ühegi ettevõtja 
turuosa ei ületa 30%, ühegi kolme 
suurima ettevõtja turuosa ei ületa 50% 
ning viie suurema ettevõtja turuosa ei 
ületa 66,7% asjaomasest turust. 
Asjaomase turu määratleb komisjon, 
võttes arvesse mis tahes muutusi turu 
geograafilises ulatuses.

Or. en

Selgitus

 Et hoida ära hindadega manipuleerimist asjaomastel turgudel, ei ole oluline mitte üksnes 
suurima ettevõtte turuosa, vaid ka ülejäänud turu teatud hajutamine; pädevad asutused 
mõõdavad turu kontsentreerumist kontsentreerumismääraga 1, 3 ja 5 (CR1, CR3, CR5).

Muudatusettepanek 43
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a)  Paljude liikmesriikide turgudel 
domineerivad suured turuosalised. Riikide 
reguleerivatele asutustele tuleks anda 
volitused teha kindlaks turgu valitsev 
gaasiettevõtja ja esitada keskmise 
tähtajaga kava turuosa piiramiseks 40 
%ni mis tahes asjaomasel turul, vastavalt 
komisjoni kriteeriumidele märkimisväärse 
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turujõu hindamiseks. Asjaomase turu 
määratleb komisjon, võttes arvesse mis 
tahes muutusi turu geograafilises 
ulatuses.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega turud, ning 
tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad 
integreeritumaks, laieneb turu geograafiline ulatus; käesolev säte võimaldab seega ettevõtetel 
kasvada koos turgude suurema integreerumisega.

Muudatusettepanek 44
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a)  Paljude liikmesriikide turgudel 
domineerivad suured turuosalised. Riikide 
reguleerivatele asutustele tuleks anda 
volitused teha kindlaks turgu valitsev 
gaasiettevõtja ja esitada keskmise 
tähtajaga kava turuosa piiramiseks 50 
%ni mis tahes asjaomasel turul, mis on 
koguni enam kui näevad ette komisjoni 
kriteeriumid märkimisväärse turujõu 
hindamiseks. Asjaomase turu määratleb 
komisjon, võttes arvesse mis tahes 
muutusi turu geograafilises ulatuses.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega turud, ning 
tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad 
integreeritumaks, laieneb turu geograafiline ulatus; käesolev säte võimaldab seega  
ettevõtetel kasvada koos turgude suurema integreerumisega.
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Muudatusettepanek 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevustest 
tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte 
üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, 
vaid vertikaalselt integreeritud
äriühingutel puudub ka motivatsioon oma 
võrkudesse piisavalt investeerida.

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevustest 
tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte 
üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, 
vaid äriühingutel puudub ka motivatsioon 
oma võrkudesse piisavalt investeerida. 
Peamine motivatsioon investeerimiseks on 
operaatori saadav tasu. Kui riigi 
reguleeriv asutus peaks kehtestama 
madalamala tasu määra, tooks see kaasa 
investeeringute kahanemise. Teisest 
küljest, kui kehtestatakse õiglane ja 
proportsionaalne tasu, nii et see katab 
kulud ja ka niisugused investeeringud ära 
tasuvad, tooks see automaatselt kaasa 
investeeringute suurenemise sõltumata 
sellest, kas võrguettevõtja kuulub 
integreeritud rühma. Seega on peamine 
investeeringuid määrav tegur seotud 
hindade reguleerimisega ja riikide 
reguleerivate asutuste rolli ning 
volitustega, mida tuleks tugevdada, et 
siseturg tarbija huvides välja kujundada. 

Or. fr

Selgitus

Äriühingu omandisuhete struktuur ei ole investeeringuid määravaks teguriks; investeeringuid 
tehakse selle põhjal, kui suure tõenäosusega need ära tasuvad ja investeeringult tulu toovad. 
Omandisuhete eraldamine ei lahenda kõikide monopolidega seotud probleemi – riski, et 
olukorda võidakse ära kasutada, maksimeerimaks sissetulekut monopolilt. See risk on olemas 
sõltumata omandisuhete struktuurist, olgu siis tegemist vertikaalselt integreeritud 
äriühinguga või mitte. 
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Muudatusettepanek 46
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevustest 
tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte 
üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, 
vaid vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
puudub ka motivatsioon oma võrkudesse 
piisavalt investeerida.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole 
tegelikkuses viinud põhivõrguettevõtjate 
[termin on muutunud, varem: edastusvõrgu 
haldur] eraldamiseni. Euroopa Ülemkogu 
kutsus 8. ja 9. märtsi 2007 . aasta Brüsseli 
kohtumisel komisjoni üles välja töötama 
õigusaktide eelnõud, et tõhusalt eraldada 
tarne- ja tootmistegevus võrguga seotud 
toimingutest.

(6) Olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole 
tegelikkuses veel viinud 
põhivõrguettevõtjate [termin on muutunud, 
varem: edastusvõrgu haldur] eraldamiseni 
igas liikmesriigis, osaliselt Euroopa 
kehtivate õigusaktide puuduliku 
rakendamise tõttu. Euroopa Ülemkogu 
kutsus 8. ja 9. märtsi 2007 . aasta Brüsseli 
kohtumisel komisjoni üles välja töötama 
õigusaktide eelnõud, et tõhusalt eraldada 
tarne- ja tootmistegevus võrguga seotud 
toimingutest.

Or. en

Selgitus

Tuleb märkida, et Euroopa energiaturgude puuduliku toimimise üheks põhjuseks on kehtivate 
eeskirjade ebapiisav rakendamine, mida rõhutati ka 10. jaanuari 2007. aasta  sektorit 
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käsitleva uurimuse aruande lõigetes 151– 153 ja 478.

Muudatusettepanek 48
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Esitatud mõju hindamine ei saanud 
kindlalt näidata, et  energiasektoris oleks 
põhjuslik seos omandisuhete struktuuri ja 
diskrimineerivate juurdepääsutingimuste, 
investeeringute mahu või hinnakujunduse 
vahel. Olemasolevate empiiriliste andmete 
põhjal võib pigem järeldada, et on olemas 
põhjuslik seos kõikide nimetatud punktide 
ja tõhusa reguleerimise vahel.

Or. de

Selgitus

Esitatud mõju hindamine sisaldab andmeid, mis moodustavad arutlusel olevate ettepanekute 
empiirilise aluse. Ka pärast põhjalikku tutvumist mõju hindamise sisuga ja selle taustaga 
jäävad püsima kahtlused, kas kavandatud meetmepake ikka võimaldab soovitud eesmärke 
saavutada. 

Muudatusettepanek 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
ettevõtete loomulik motivatsioon 
diskrimineerida konkurente võrgule 
juurdepääsul ja investeerimisel. 
Omandisuhete eraldamine, mis tähendab 
võrgu omaniku määramist 

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
ettevõtete loomulik motivatsioon 
diskrimineerida konkurente võrgule 
juurdepääsul ja investeerimisel. 
Omandisuhete eraldamine, mis tähendab 
võrgu omaniku määramist 
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võrguettevõtjaks, kes on sõltumatu tarne-
ja tootmishuvidest, on selgelt tõhusaim ja 
stabiilseim viis ilmse huvide konflikti 
lahendamiseks ja varustuskindluse 
tagamiseks. Seetõttu märkis Euroopa 
Parlament oma 10. juuli 2007. aasta 
resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta, et ülekande 
omandisuhete eraldamine on kõige 
tõhusam vahend, et edendada 
investeeringuid infrastruktuuridesse 
mittediskrimineerival viisil, uute turule 
sisenejate õiglast juurdepääsu võrgule ning 
turu läbipaistvust. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et samal isikul või 
samadel isikutel ei oleks õigust teostada 
kontrolli tootmise või tarnimisega tegeleva 
ettevõtja üle, sealhulgas vetoõigust sellise 
strateegilise tähtsusega küsimustes nagu 
investeeringud, ning samal ajal omada 
mis tahes huve või teostada mis tahes 
õigusi põhivõrguettevõtja või põhivõrgu 
suhtes. Sellele vastupidiselt peaks kontroll 
põhivõrguettevõtja üle välistama 
võimaluse omada mis tahes huve või 
teostada mis tahes õigusi tarneettevõtja 
suhtes.

võrguettevõtjaks, kes on sõltumatu tarne-
ja tootmishuvidest, on komisjoni arvates 
tõhus ja stabiilne viis ilmse huvide 
konflikti lahendamiseks ja 
varustuskindluse tagamiseks. Euroopa 
Parlament märkis oma 10. juuli 2007. 
aasta resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta, et ülekande 
omandisuhete eraldamine on tõhus vahend, 
et edendada investeeringuid 
infrastruktuuridesse mittediskrimineerival 
viisil, uute turule sisenejate õiglast 
juurdepääsu võrgule ning turu 
läbipaistvust. Kuna ühendusel ei ole 
pädevust nõuda ettevõtja või 
tootmisvahendite sundvõõrandamist ning 
ühendust seob põhiõigus omandile, peaks 
ka liikmesriikidel siiski olema õigus 
kohaldada vähem koormavaid ja raskeid 
meetmeid konfliktide lahendamiseks ning 
investeeringute tagamiseks.  Veelgi enam, 
ainult niisuguste alternatiividega saab 
tagada riigile ja eraomanikele kuuluvate 
ettevõtjate võrdse kohtlemise, mis on 
ühenduse õiguse üks aluspõhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Ehkki omandisuhete eraldamist võib pidada integreeritud ettevõtjate huvide konflikti 
lahendamise tõhusaks mooduseks, ei ole omandisuhete eraldamise pooldajad siiani suutnud 
tõestada, et Euroopa energiaturu olemasolevaid konkurentsiprobleeme saaks lahendada 
ainult põhivõrguettevõtjate omandisuhete eraldamisega.



PE404.542v02-00 12/102 AM\717626ET.doc

ET

Muudatusettepanek 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, 
kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
ettevõtete loomulik motivatsioon 
diskrimineerida konkurente võrgule 
juurdepääsul ja investeerimisel. 
Omandisuhete eraldamine, mis tähendab 
võrgu omaniku määramist 
võrguettevõtjaks, kes on sõltumatu tarne-
ja tootmishuvidest, on selgelt tõhusaim ja 
stabiilseim viis ilmse huvide konflikti 
lahendamiseks ja varustuskindluse 
tagamiseks. Seetõttu märkis Euroopa 
Parlament oma 10. juuli 2007. aasta 
resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta, et ülekande 
omandisuhete eraldamine on kõige 
tõhusam vahend, et edendada 
investeeringuid infrastruktuuridesse 
mittediskrimineerival viisil, uute turule 
sisenejate õiglast juurdepääsu võrgule 
ning turu läbipaistvust. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et samal isikul või 
samadel isikutel ei oleks õigust teostada 
kontrolli tootmise või tarnimisega tegeleva 
ettevõtja üle, sealhulgas vetoõigust sellise 
strateegilise tähtsusega küsimustes nagu 
investeeringud, ning samal ajal omada 
mis tahes huve või teostada mis tahes 
õigusi põhivõrguettevõtja või põhivõrgu 
suhtes. Sellele vastupidiselt peaks kontroll 
põhivõrguettevõtja üle välistama 
võimaluse omada mis tahes huve või 
teostada mis tahes õigusi tarneettevõtja 
suhtes.

(7) Tõhusa eraldamise tagab see, kui 
kaotatakse vertikaalselt integreeritud 
ettevõtete loomulik motivatsioon 
diskrimineerida konkurente võrgule 
juurdepääsul ja investeerimisel. 
Omandisuhete eraldamine, mis tähendab 
võrgu omaniku määramist 
võrguettevõtjaks, kes on sõltumatu tarne-
ja tootmishuvidest, on üks viis ilmse 
huvide konflikti lahendamiseks ja 
varustuskindluse tagamiseks. Euroopa 
Parlament märkis oma 10. juuli 2007. 
aasta resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta lisaks ka seda, et  
täiendavate eraldamismeetmete 
kohaldamine gaasisektoris ei ole 
sirgjooneline, ning nõudis tungivalt, et 
töötataks välja konkreetsed lahendused, 
mis võimaldaksid sel sektoril maagaasi 
siseturu kujundamise lõpule viia, võttes 
arvesse erinevusi eelnevate ja järgnevate 
turgude vahel. 

Or. fr
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Selgitus

Omandisuhete eraldamine on üks komisjoni pakutud võimalustest vertikaalselt integreeritud 
äriühingutele omase huvide konflikti lahendamiseks.  See ei ole ainus viis seda eesmärki 
saavutada ning peaks jääma üheks variandiks teiste selles direktiivis esitatud võimaluste seas.  
Ei ole mingeid veenvaid tõendeid selle kohta, et omandisuhete eraldamine võimaldaks tagada 
varustuskindlust. Ükski tõsine mõju hindamine ei ole niisuguseid tõendeid esitanud.

Muudatusettepanek 51
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga rakendatav süsteem peab 
tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide 
konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel ega tohi riikide reguleerivate 
asutuste jaoks luua koormavat ja aeglast 
reguleerivat korda, mille rakendamine 
oleks raske ning kulukas.

Or. en

Selgitus

Mis tahes kasutuselevõetav süsteem peab olema tõhus ja lihtne.

Muudatusettepanek 52
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga rakendatav süsteem peab 
tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide 
konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel, et luua vajalikke investeeringuid 
soodustavad tingimused ning tagada 
uutele ettevõtjatele juurdepääs läbipaistva 
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ja tõhusa reguleeriva korra alusel. 

Or. en

Selgitus

Vajalikke investeeringuid tehakse ainult siis, kui puudub huvide konflikt tootjate ja 
põhivõrguettevõtjate vahel.

Muudatusettepanek 53
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga rakendatav süsteem peab 
tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide 
konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel ega tohi riikide reguleerivate 
asutuste jaoks luua koormavat ja aeglast 
reguleerivat korda, mille rakendamine 
oleks raske ning kulukas.

Or. en

Selgitus

Mis tahes kasutuselevõetav süsteem peab olema tõhus ja lihtne.

Muudatusettepanek 54
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga rakendatav süsteem peab 
tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide 
konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel ega tohi riikide reguleerivate 
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asutuste jaoks luua koormavat ja aeglast 
reguleerivat korda, mille rakendamine 
oleks raske ning kulukas.

Or. en

Selgitus

Mis tahes kasutuselevõetav süsteem peab olema tõhus ja lihtne.

Muudatusettepanek 55
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  (7 a) Gaasi imporditakse Euroopa Liitu  
peamiselt ja üha enam riikidest väljaspool 
Euroopat; Euroopa määruses tuleb 
arvesse võtta gaasisektori iseloomulikku  
integreerumist maailmaturul, samuti 
erinevusi eelnevatel ja järgnevatel 
turgudel. 

Or. de

Selgitus

Nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Ülemkogu on nõudnud, et erinevusi elektri ja gaasi 
vahel võetaks piisavalt arvesse. 

Muudatusettepanek 56
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Oma 10. juuli 2007. aasta 
resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu 
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väljavaadete kohta märkis Euroopa 
Parlament, et  täiendavate 
eraldamismeetmete kohaldamine 
gaasisektoris ei ole sirgjooneline, ning et 
sellepärast on vaja töötada välja 
konkreetsed lahendused (…) võttes 
arvesse erinevusi eelnevate ja järgnevate 
turgude vahel.  Ka Euroopa Ülemkogu 
kutsus Brüsselis 8. ja 9. märtsil 2007. 
aastal toimunud kohtumisel komisjoni 
üles võtma arvesse erinevusi elektri ja 
gaasi vahel. Need erinevused tulenevad 
eelkõige asjaolust, et gaasi tuleb peamiselt 
ja üha enam importida riikidest väljaspool 
Euroopat, samas kui elektrit toodetakse 
Euroopas endas.

Or. de

Selgitus

Nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Ülemkogu on nõudnud, et erinevusi elektri ja gaasi 
vahel võetaks piisavalt arvesse. 

Muudatusettepanek 57
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb 
mõnel juhul ette ettevõtete 
ümberstruktureerimist, tuleks 
liikmesriikidele anda asjakohaste sätete 
ülevõtmiseks lisaaega. Võttes arvesse 
vertikaalseid seoseid elektri- ja 
gaasisektorite vahel, tuleks eraldamist 
käsitlevaid sätteid kohaldada mõlema 
sektori suhtes.

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb 
mõnel juhul ette ettevõtete 
ümberstruktureerimist, tuleks 
liikmesriikidele anda asjakohaste sätete 
ülevõtmiseks lisaaega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb 
mõnel juhul ette ettevõtete 
ümberstruktureerimist, tuleks 
liikmesriikidele anda asjakohaste sätete 
ülevõtmiseks lisaaega. Võttes arvesse 
vertikaalseid seoseid elektri- ja 
gaasisektorite vahel, tuleks eraldamist 
käsitlevaid sätteid kohaldada mõlema 
sektori suhtes.

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb 
mõnel juhul ette ettevõtete 
ümberstruktureerimist, tuleks 
liikmesriikidele anda asjakohaste sätete 
ülevõtmiseks lisaaega. 

Or. de

Selgitus

Eraldamise eeskirjadel on kaugeleulatuv mõju varustuskindlusele Euroopas. Seega ei tohiks 
sektorispetsiifilisi lahendusi juba ette välistada.

Muudatusettepanek 59
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb 
mõnel juhul ette ettevõtete 
ümberstruktureerimist, tuleks 
liikmesriikidele anda asjakohaste sätete 
ülevõtmiseks lisaaega. Võttes arvesse 
vertikaalseid seoseid elektri- ja 
gaasisektorite vahel, tuleks eraldamist 
käsitlevaid sätteid kohaldada mõlema 
sektori suhtes.

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb 
mõnel juhul ette ettevõtete 
ümberstruktureerimist, tuleks 
liikmesriikidele, kes otsustavad rakendada 
omandisuhete eraldamist, anda 
asjakohaste sätete ülevõtmiseks lisaaega. 
Võttes arvesse vertikaalseid seoseid 
elektri- ja gaasisektorite vahel, tuleks 
eraldamist käsitlevaid sätteid kohaldada 
mõlema sektori suhtes.

Or. en
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Selgitus

Uues sõnastuses võetakse arvesse, et omandisuhete eraldamine on ainult üks võimalustest.

Muudatusettepanek 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus) 

Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriigid võivad soovi korral 
kohaldada selle direktiivi sätteid, mis 
käsitlevad põhivõrkude ja 
põhivõrguettevõtjate tegelikku ja tõhusat 
eraldamist. See on tegelik, kuna aitab 
tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatust. 
See on tõhus, kuna annab sobivama 
reguleeriva raamistiku ausa konkurentsi, 
piisavate investeeringute ja 
maagaasiturgude integratsiooni 
tagamiseks, samuti juurdepääsu 
tagamiseks uutele ettevõtetele.  See 
põhineb organisatsiooniliste meetmete ja 
põhivõrguettevõtjate juhtimisega seotud 
meetmete sambal, samuti 
investeeringutega, uute tootmisvõimsuste 
võrku ühendamisega ja regionaalse 
koostöö kaudu turu integreerimisega 
seotud meetmete sambal. See on 
kooskõlas Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. 
märtsi 2007. aasta Brüsseli  kohtumisel  
sätestatud nõuetega.

Or. fr

Selgitus

Põhivõrkude ja põhivõrguettevõtjate tegelik ja tõhus eraldamine aitab tagada 
põhivõrguettevõtjate sõltumatust meetmete kaudu, mis on kooskõlas riikide põhiseadustega, 
proportsionaalsuse põhimõttega ja kapitali vaba liikumisega. Koos meetmetega 
investeeringute ja turuintegratsiooni edendamiseks pakub see üldist lahendust, mida direktiiv 
peaks seega liikmesriikidele ette panema.
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Muudatusettepanek 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tarne- ja tootmishuvidest 
sõltumatute süsteemihaldurite loomine 
võimaldab vertikaalselt integreeritud 
äriühingutel säilitada võrguvarade 
omandi ja tagada samaaegselt huvide 
tõhus eraldamine, kui sõltumatu 
süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid ning 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja 
ulatuslik ametlik järelevalve.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 62
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute 
süsteemihaldurite loomine võimaldab 
vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
säilitada võrguvarade omandi ja tagada 
samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui 
sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid ning 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja 
ulatuslik ametlik järelevalve.

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute 
süsteemihaldurite loomine võimaldab 
vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
säilitada võrguvarade omandi ja tagada 
samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui 
sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid või kui 
rakendatakse tegelikku ja tõhusat 
eraldamist ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik 
ametlik järelevalve.

Or. en
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Selgitus

 Kasutusele tuleb võtta alternatiivne moodus tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatus 
integreeritud ettevõtjate raames.

Muudatusettepanek 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute 
süsteemihaldurite loomine võimaldab 
vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
säilitada võrguvarade omandi ja tagada 
samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui 
sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid ning 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja 
ulatuslik ametlik järelevalve.

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute 
süsteemihaldurite loomine võimaldab 
vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
säilitada võrguvarade omandi ja tagada 
samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui 
sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid või kui 
rakendatakse tegelikku ja tõhusat 
eraldamist ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik 
ametlik järelevalve.

Or. en

Selgitus

Põhjendustes tuleb siinkohal rõhutada, et põhivõrkude omanikel, kelle omandisuhted ei ole 
eraldatud, peaks olema võimalus valida sõltumatute süsteemihaldurite ning tegeliku ja tõhusa 
eraldamise mudeli (EEU) vahel.

Muudatusettepanek 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute 
süsteemihaldurite loomine võimaldab 

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute 
süsteemihaldurite loomine võimaldab 
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vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
säilitada võrguvarade omandi ja tagada 
samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui 
sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid ning 
kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja 
ulatuslik ametlik järelevalve. 

vertikaalselt integreeritud äriühingutel 
säilitada võrguvarade omandi ja tagada 
samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui 
sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki 
võrguettevõtja ülesandeid või kui 
rakendatakse tegelikku ja tõhusat 
eraldamist ning kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik 
ametlik järelevalve. 

Or. fr

Selgitus

Põhjenduses 8 a (uus) esitatud tegeliku ja tõhusa eraldamise rakendamine võimaldab tagada 
põhivõrguettevõtjate sõltumatuse.  See variant on tegevuse ja ISO suhtes omandisuhete 
eraldamisega samaväärne.

Muudatusettepanek 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Järgides tegelikku ja tõhusat 
õiguslikku eraldamist käsitlevaid määrusi, 
ning juhul kui võrguettevõtja täidab kõiki 
võrguhalduri ülesandeid ja kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik 
ametlik järelevalve, võivad vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjad säilitada 
võrguvarade omandi, tagades samal ajal 
huvide tõhusa eraldamise.

Or. en

Selgitus

See viitab muudetud artikli 8 lõikele 1.
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Muudatusettepanek 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise 
teel või jagada integreeritud äriühingu 
aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja 
allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja 
aktsiateks, tingimusel, et täidetakse 
omandiõiguse eraldamisest tulenevaid 
nõudeid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida kolme variandi 
vahel: omandisuhete eraldamine, 
sõltumatu süsteemihalduri mudeli 
kasutuselevõtt või täielik ja tõhus 
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süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise 
teel või jagada integreeritud äriühingu 
aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja 
allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja 
aktsiateks, tingimusel, et täidetakse 
omandiõiguse eraldamisest tulenevaid 
nõudeid.

eraldamine.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida põhivõrkude eraldamise kolme variandi vahel: 
omandisuhete eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri mudel (ISO) ning täielik ja tõhus 
eraldamine (EEU). Kõik kolm varianti on võrdselt sobivad, et tagada mittediskrimineeriv 
juurdepääs süsteemile, lahendada integreeritud ettevõtte sisesed huvide konfliktid ja 
soodustada investeeringuid võrku. 

Muudatusettepanek 68
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida erinevate variantide 
vahel.
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omandisuhete eraldamine loovutamise 
teel või jagada integreeritud äriühingu 
aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja 
allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja
aktsiateks, tingimusel, et täidetakse 
omandiõiguse eraldamisest tulenevaid 
nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

(11) (11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted, luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid või rakendada tegelikku 
ja tõhusat eraldamist, mis tagab 
põhivõrguettevõtja tegeliku eraldamise, 
puutumata võrgu omandisuhet ning 
põhjustamata põhivõrgu või 
energiatootmise müüki. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuna pakutakse omandisuhete eraldamise ja sõltumatute 
süsteemihaldurite loomise kõrvale kolmandaks võimaluseks tegelikku ja tõhusat eraldamist. 

Muudatusettepanek 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted, eraldada tegelikult ja 
tõhusalt põhivõrgud ja 
põhivõrguettevõtjad või luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

Or. fr

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate sõltumatuse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatelt nõutaks omandisuhete eraldamist, tegelikku ja tõhusat eraldamist 
ning sõltumatuid võrgukasutajaid käsitlevate sätete järgimist. Need kolm varianti on võrdse 
väärtusega ning on käesolevas ettepanekus võtta vastu direktiiv niimoodi ka esitatud.
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Muudatusettepanek 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted, luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid või eraldada õiguslikult 
tegelikult ja tõhusalt  põhivõrguettevõtjad.
Sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva 
lahenduse täielik tõhusus tuleb tagada 
konkreetsete lisaeeskirjadega. 
Liikmesriikidel on vertikaalselt 
integreeritud äriühingute aktsionäride 
huvide täielikuks tagamiseks võimalik ka 
valida, kas teostada omandisuhete 
eraldamine loovutamise teel või jagada 
integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri loomine peaks olema võrdväärne valik. Lisaks viitab see muudetud 
artikli 8 lõikele 1.
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Muudatusettepanek 72
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida, kas eraldada 
omandisuhted või erandina luua tarne- ja 
tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui 
põhivõrguettevõtja on vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osa, võimaldada 
liikmesriikidel valida omandisuhete 
eraldamise ning tegeliku ja tõhusa 
eraldamise vahel või erandina luua tarne-
ja tootmishuvidest sõltumatud 
süsteemihaldurid. Sõltumatutel 
süsteemihalduritel põhineva lahenduse 
täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete 
lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on 
vertikaalselt integreeritud äriühingute 
aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks 
võimalik ka valida, kas teostada 
omandisuhete eraldamine loovutamise teel 
või jagada integreeritud äriühingu aktsiad 
võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva 
tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, 
tingimusel, et täidetakse omandiõiguse 
eraldamisest tulenevaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida põhivõrkude eraldamise kolme variandi vahel: 
omandisuhete eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri mudel (ISO) ning täielik ja tõhus 
eraldamine (EEU). 
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Muudatusettepanek 73
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsi arendamiseks 
gaasienergia siseturul peab mitte-
kodutarbijatel olema võimalik valida 
endale tarnija ning sõlmida 
gaasienergiaga varustamise leping mitme 
tarnijaga. Tarbijaid tuleb kaitsta lepingu 
ainuõiguse klausli eest, mille mõju 
seisneb konkureerivate ja/või täiendavate 
pakkumiste väljaarvamises.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks peab olema võimaldada tarbijatel kasu saada madalamatest 
energiahindadest ja seega tuleks ära hoida, et turgu valitsevad tarnijad lisavad klientidega 
sõlmitavatesse lepingutesse ainuõiguse klausli. Ainuõigusi puudutavad klauslid ei luba mitte-
kodutarbijatel valida mitut tarnijat, mis võimaldaks märkimisväärselt vähendada nende 
energiaarveid. 

Muudatusettepanek 74
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik 
suudab tõendada, et see nõue on täietud, 
võivad kaks eraldiseisvat avalik-

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. 
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õiguslikku asutust kontrollida ühelt poolt 
tootmis- ja tarnetegevust ja teiselt poolt 
edastustegevust.

Or. en

Selgitus

Kõik avaliku sektori ettevõtted alluvad ranget hierarhilist otsustusliini pidi riiklikule / 
piirkondlikule / kohalikule omavalitsusele. Tavaliselt puudutavad riiklike energiaettevõtete 
strateegilised otsused kogu riigi majandust ja võetakse seetõttu vastu poliitilisel tasandil. 
Omandamise ja tegutsemise loovutamine ühe ja sellesama riikliku haldusorgani erinevatele 
asutustele on nonsenss: omandiline kuuluvus jääb sama organi raamesse ja tegutsemine allub 
samale organile.

Muudatusettepanek 75
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik 
suudab tõendada, et see nõue on täietud, 
võivad kaks eraldiseisvat avalik-
õiguslikku asutust kontrollida ühelt poolt 
tootmis- ja tarnetegevust ja teiselt poolt 
edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik 
suudab tõendada, et see nõue on täietud, 
võivad kaks eraldiseisvat avalik-
õiguslikku asutust kontrollida ühelt poolt 
tootmis- ja tarnetegevust ja teiselt poolt 
edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.

Or. de

Selgitus

Riigile ja eraomanikele kuuluvate äriühingute ebavõrdne kohtlemine on diskrimineeriv ja 
õigustamatu.

Muudatusettepanek 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik 
suudab tõendada, et see nõue on täietud, 

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid.
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võivad kaks eraldiseisvat avalik-
õiguslikku asutust kontrollida ühelt poolt 
tootmis- ja tarnetegevust ja teiselt poolt 
edastustegevust.

Or. en

Selgitus

Põhivõrkude avalike ja eraomanike ebavõrdne kohtlemine oleks diskrimineeriv. Komisjoni 
ettepaneku põhjendustes tehakse vahet riigi omanduses ja eraomanduses olevate põhivõrkude 
vahel. 

Muudatusettepanek 78
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik suudab 
tõendada, et see nõue on täietud, võivad 
kaks eraldiseisvat avalik-õiguslikku asutust 
kontrollida ühelt poolt tootmis- ja 
tarnetegevust ja teiselt poolt 
edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb 
järgida avaliku ja erasektori vahelise 
mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu 
ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või 
koos teistega mõjutada nii 
põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate 
juhtorganite koosseisu, hääletamist ega 
otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik suudab 
tõendada, et see nõue on täietud, võivad 
kaks eraldiseisvat avalik-õiguslikku asutust 
kontrollida ühelt poolt tootmis- ja 
tarnetegevust ja teiselt poolt 
edastustegevust. Kui vertikaalne 
integratsioon säilib tänu sellele, et 
liikmesriik kontrollib nii 
põhivõrguettevõtjat kui ka tootmis- või 
tarnefunktsioone täitvaid ettevõtteid, 
peavad tõhusad juriidilised 
eraldamisnõuded jääma selliste üksuste 
jaoks kohustuslikuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu 
ühenduses, antakse reguleerivatele 
asutustele õigus keelduda 
eraldamiseeskirjadele mittevastavate 
põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et 
tagada järjekindel kohaldamine kogu 
ühenduses ja ühenduse rahvusvaheliste 
kohustuste järgimine, peaks komisjonil 
olema õigus vaadata läbi otsused, mis 
reguleerivad asutused on sertifitseerimise 
kohta teinud.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb eraldada 
kogu ühenduses, et ükski ühenduse 
võrguettevõtja ega tema sidusettevõtja ei 
saaks mõnes teises liikmesriigis tegeleda 
tarnimise või tootmisega. See peaks 
kehtima ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka 
ELi-väliste äriühingute suhtes.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek eraldatud omandisuhtega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatute 
süsteemihaldurite sertifitseerimismenetluseks on liiga koormav ja bürokraatlik. 
Eraldamiseeskirjade nõuetekohast rakendamist saab tagada ka põhivõrguettevõtjate pideva 
seire ja järelevalvega reguleerivate asutuste poolt. 

Muudatusettepanek 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult (13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb eraldada 
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eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu 
ühenduses, antakse reguleerivatele 
asutustele õigus keelduda 
eraldamiseeskirjadele mittevastavate 
põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et 
tagada järjekindel kohaldamine kogu 
ühenduses ja ühenduse rahvusvaheliste 
kohustuste järgimine, peaks komisjonil 
olema õigus vaadata läbi otsused, mis 
reguleerivad asutused on sertifitseerimise 
kohta teinud.

kogu ühenduses, et ükski ühenduse 
võrguettevõtja ega tema sidusettevõtja ei 
saaks mõnes teises liikmesriigis tegeleda 
tarnimise või tootmisega. See peaks 
kehtima ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka 
ELi-väliste äriühingute suhtes. Et tagada 
järjekindel kohaldamine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
järgimine, peaks komisjonil olema õigus 
vaadata läbi otsused, mis reguleerivad 
asutused on sertifitseerimise kohta teinud.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek eraldatud omandisuhtega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatute 
süsteemihaldurite sertifitseerimismenetluseks on liiga koormav ja bürokraatlik. 
Eraldamiseeskirjade nõuetekohast rakendamist saab tagada ka põhivõrguettevõtjate pideva 
seire ja järelevalvega reguleerivate asutuste poolt.

Muudatusettepanek 81
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele õigus 

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb eraldada 
kogu ühenduses. See peaks kehtima 
ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi-
väliste äriühingute suhtes. Et tagada võrgu-
ja tarnetegevuse eraldamine kogu 
ühenduses, antakse reguleerivatele 
asutustele õigus keelduda 
eraldamiseeskirjadele mittevastavate 
põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et 
tagada järjekindel kohaldamine kogu 
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keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada järjekindel 
kohaldamine kogu ühenduses ja ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste järgimine, 
peaks komisjonil olema õigus vaadata läbi 
otsused, mis reguleerivad asutused on 
sertifitseerimise kohta teinud.

ühenduses ja ühenduse rahvusvaheliste 
kohustuste järgimine, peaks ametil olema 
õigus vaadata läbi otsused, mis 
reguleerivad asutused on sertifitseerimise 
kohta teinud.

Or. lt

Muudatusettepanek 82
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele õigus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada järjekindel 
kohaldamine kogu ühenduses ja ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste järgimine, 
peaks komisjonil olema õigus vaadata läbi 
otsused, mis reguleerivad asutused on 
sertifitseerimise kohta teinud.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele õigus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada järjekindel 
kohaldamine kogu ühenduses ja ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste järgimine, 
peaks energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostööametil („ametil”) olema 
õigus vaadata läbi otsused, mis 
reguleerivad asutused on sertifitseerimise 
kohta teinud.

Or. en

Selgitus

Ametit võib kasutada kui ausat vahendajat, et tagada, et kõik liikmesriigid töötavad samadel 
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alustel. Ametil oleks komisjonist rohkem tehnilisi oskusi. 

Muudatusettepanek 83
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele õigus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada järjekindel 
kohaldamine kogu ühenduses ja ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste järgimine, 
peaks komisjonil olema õigus vaadata läbi 
otsused, mis reguleerivad asutused on 
sertifitseerimise kohta teinud.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõtja ei saaks mõnes teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii 
ELi äriühingute kui ka ELi-väliste 
äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja 
tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele õigus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada järjekindel 
kohaldamine kogu ühenduses ja ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste järgimine, 
peaks energeetikasektorit reguleerivate 
asutuste koostööametil („ametil”) olema 
õigus vaadata läbi otsused, mis 
reguleerivad asutused on sertifitseerimise 
kohta teinud.

Or. en

Selgitus

Ametit võib kasutada kui ausat vahendajat, et tagada, et kõik liikmesriigid töötavad samadel 
alustel. Ametil oleks komisjonist rohkem tehnilisi oskusi. 
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Muudatusettepanek 84
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. 
Toimivad gaasiturud ning eelkõige 
gaasivarustusega seotud võrgud ja muud 
varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. 
Toimivad gaasiturud ning eelkõige 
gaasivarustusega seotud võrgud ja muud 
varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Väärad otsused 
selles valdkonnas ilmnevad alles palju 
hiljem. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab 
ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

Or. de

Selgitus

Kapitali juurdevool otseinvesteeringute näol on majanduslikult soovitav ja tugevdab ELi 
majandust. Nn kolmanda riigi klausel, mis peaks kaitsma Euroopa põhivõrguettevõtjaid 
kolmandate riikide ettevõtjate poolse ülevõtmise eest, on protektsionistlik, juriidiliselt küsitav 
ja raskesti jõustatav.
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Muudatusettepanek 85
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. 
Toimivad gaasiturud ning eelkõige 
gaasivarustusega seotud võrgud ja muud 
varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. 
Toimivad gaasiturud ning eelkõige 
gaasivarustusega seotud võrgud ja muud 
varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Gaasi 
infrastruktuur on osa nii selle liikmesriigi 
esmatähtsast infrastruktuurist, mille 
territooriumil ta asub, kui ka kogu 
Euroopa esmatähtsast infrastruktuurist. 
Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab 
ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

Or. ro

Muudatusettepanek 86
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
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seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni.
Toimivad gaasiturud ning eelkõige 
gaasivarustusega seotud võrgud ja muud 
varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimise ja liikmesriikide 
isoleeritud turgude integratsiooniga. 
Võrgu kasutamine on oluline, et gaas 
jõuaks ELi kodanikeni. Toimivad 
gaasiturud ning eelkõige gaasivarustusega 
seotud võrgud ja muud varad on olulised 
avaliku julgeoleku, majanduse 
konkurentsivõime ja ühenduse kodanike 
heaolu jaoks. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab 
ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

Or. lt

Muudatusettepanek 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Hästitoimival turul võib 
gaasihoidla teenuste pakkumine olla 
konkurentsil põhinev tegevus suuremas 
osas Euroopas. Liikmesriigid ja riikide 
reguleerivad asutused peaksid tagama, et 
hoidlate halduritele esitatavad tingimused 
teeniksid konkurentsile rajatud hoidlate 
turu eesmärke.

Or. en

Selgitus

Kui gaasimagistraalid ja -võrgustikud on loomulikud monopolid ja neid tuleb reguleerida, 
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siis gaasi ladustamine võiks ja peaks muutuma konkurentsile rajatud tegevuseks uute 
turuletulijate uute investeeringute ergutamise kaudu.

Muudatusettepanek 88
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mittediskrimineeriv juurdepääs 
jaotusvõrgule määrab edaspidi tarbijatele 
juurdepääsu jaemüügi tasandil. 
Kolmandate isikute juurdepääsu ja 
investeeringutega seotud diskrimineerimise 
ulatus on aga jaotusvõrgu tasandil vähem 
oluline kui põhivõrgu tasandil, kuna 
jaotusvõrgu tasandil on ülekoormus ja 
tootmishuvide mõju üldiselt vähem oluline 
kui põhivõrgu tasandil. Lisaks sellele 
muutus jaotusvõrguettevõtjate eraldamine 
vastavalt direktiivile 2003/55/EÜ 
kohustuslikuks alles alates 1. juulist 2007 
ja selle mõju siseturule tuleb veel hinnata. 
Seega võivad olemasolevad õiguslikud ja 
funktsionaalsed eraldamiseeskirjad viia 
tõhusa eraldamiseni, kui need selgemalt 
määratleda, neid nõuetekohaselt rakendada 
ja nende suhtes ranget järelevalvet 
teostada. Et luua jaemüügi tasandil võrdsed 
tingimused, tuleks jaotusvõrguettevõtjate 
tegevust jälgida, et takistada neil ära 
kasutamast nende vertikaalset 
integratsiooni seoses nende 
konkurentsiseisundiga turul, eelkõige 
väikeste kodu- ja mittekodutarbijate suhtes.

(16) Mittediskrimineeriv juurdepääs 
jaotusvõrgule määrab edaspidi tarbijatele 
juurdepääsu jaemüügi tasandil. 
Kolmandate isikute juurdepääsu ja 
investeeringutega seotud diskrimineerimise 
ulatus on aga jaotusvõrgu tasandil vähem 
oluline kui põhivõrgu tasandil, kuna 
jaotusvõrgu tasandil on ülekoormus ja 
tootmishuvide mõju üldiselt vähem oluline 
kui põhivõrgu tasandil. Jaotusvõrgud 
tuleks seetõttu selgesõnaliselt käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta.
Lisaks sellele muutus 
jaotusvõrguettevõtjate eraldamine vastavalt 
direktiivile 2003/55/EÜ kohustuslikuks 
alles alates 1. juulist 2007 ja selle mõju 
siseturule tuleb veel hinnata. Seega võivad 
olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed 
eraldamiseeskirjad viia tõhusa 
eraldamiseni, kui need selgemalt 
määratleda, neid nõuetekohaselt rakendada 
ja nende suhtes ranget järelevalvet 
teostada. Et luua jaemüügi tasandil võrdsed 
tingimused, tuleks jaotusvõrguettevõtjate 
tegevust jälgida, et takistada neil ära 
kasutamast nende vertikaalset 
integratsiooni seoses nende 
konkurentsiseisundiga turul, eelkõige 
väikeste kodu- ja mittekodutarbijate suhtes.

Or. de
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Selgitus

Tuleks selgesti välja öelda, et energia siseturu kolmas pakett ei hõlma jaotusvõrkude tasandit.

Muudatusettepanek 89
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riikide reguleerivate asutuste 
volituste mis tahes ühtlustamisega peab 
kaasnema võimalus energiaettevõtjatele 
stiimuleid pakkuda ning nende vastu 
sanktsioone rakendada. 
Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööametile („ametile”) tuleb anda 
piisavad volitused võtta enda peale 
kõikides liikmesriikides võrdsuse 
tagamine stiimulite ja sanktsioonide osas 
ning suuniste andmine selliste meetmete 
võtmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riikide reguleerivate asutuste 
volituste mis tahes ühtlustamisega peab 
kaasnema võimalus energiaettevõtjatele 
stiimuleid pakkuda ning nende vastu 
sanktsioone rakendada. 
Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööametile („ametile”) tuleb anda 
piisavad volitused võtta enda peale 
kõikides liikmesriikides võrdsuse 
tagamine stiimulite ja sanktsioonide osas 
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ning suuniste andmine selliste meetmete 
võtmise kohta.

Or. en

Selgitus

Amet peab tagama ühtse lähenemisviisi kõnealustele meetmetele.

Muudatusettepanek 91
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riikide reguleerivate asutuste 
volituste mis tahes ühtlustamisega peab 
kaasnema võimalus energiaettevõtjatele 
stiimuleid pakkuda ning nende vastu 
sanktsioone rakendada. 
Energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööametile („ametile”) tuleb anda 
piisavad volitused võtta enda peale 
kõikides liikmesriikides võrdsuse 
tagamine stiimulite ja sanktsioonide osas 
ning suuniste andmine selliste meetmete 
võtmise kohta.

Or. en

Selgitus

Amet peab tagama ühtse lähenemisviisi kõnealustele meetmetele.
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Muudatusettepanek 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
konkreetseid meetmeid, et aidata kaasa 
biogaasi ja biomassist saadud gaasi 
laiemale levikule, millele tuleb tagada 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
gaasivõrgule, tingimusel et see juurdepääs 
on jätkuvalt vastavuses tehniliste 
eeskirjade ja ohutusnõuetega. 

Or. en

Selgitus

ELi 2020. aasta energiaeesmärgi saavutamiseks tuleb aktiivselt toetada biogaasi ja 
biomassist saadavat gaasi. Selline toetus väljub nende meetmete piiridest, millega 
kindlustatakse vastavus eeskirjadele ja turvanõuetele mittediskrimineerimise tagamisel.

Muudatusettepanek 93
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema võimalik teha 
otsuseid kõikides siseturu nõuetekohase 
toimimisega seonduvates 
reguleerimisküsimustes ning nad peavad 
olema muudest avalikest ja erahuvidest 
täiesti sõltumatud.

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema võimalik teha 
otsuseid kõikides siseturu nõuetekohase 
toimimisega seonduvates 
reguleerimisküsimustes ning nad peavad 
olema muudest avalike ja eraettevõtjate 
huvidest täiesti sõltumatud.

Or. en
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Selgitus

Avalik huvi peaks olema energeetikasektorit reguleerivatele asutustele siduv.

Muudatusettepanek 94
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus teha 
gaasiettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid 
ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes oma kohustusi 
ei täida. Neile tuleb anda ka 
konkurentsieeskirjade kohaldamisest 
sõltumatu õigus otsustada, kas ja milliseid 
meetmeid on vaja võtta turu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku 
tõhusa konkurentsi edendamiseks, aga ka 
turu avamisele vastava kõrgetasemelise 
avaliku teenuse tagamiseks, kaitsetumate 
tarbijate kaitsmiseks ning 
tarbijakaitsemeetmete täieliku toimimise 
tagamiseks. Need sätted ei tohiks piirata 
komisjoni õigusi konkurentsieeskirjade 
kohaldamisel, sealhulgas ühenduse 
mõõtmega ühinemiste läbivaatamisel, ega 
siseturgu käsitlevate eeskirjade 
kohaldamisel, nagu näiteks kapitali vaba 
liikumine.

(19) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus teha 
võrguettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid 
ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone võrguettevõtjatele, 
kes oma kohustusi ei täida. Neile tuleb 
anda ka konkurentsieeskirjade 
kohaldamisest sõltumatu õigus otsustada, 
kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta 
võrgule juurdepääsu osas turu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku 
tõhusa konkurentsi tagamiseks, aga ka turu 
avamisele vastava kõrgetasemelise avaliku 
teenuse tagamiseks, kaitsetumate tarbijate 
kaitsmiseks ning tarbijakaitsemeetmete 
täieliku toimimise tagamiseks. Need sätted 
ei tohiks piirata komisjoni õigusi 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel, 
sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste 
läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate 
eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks 
kapitali vaba liikumine.

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus teha 
gaasiettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid 
ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes oma kohustusi ei 
täida. Neile tuleb anda ka 
konkurentsieeskirjade kohaldamisest 
sõltumatu õigus otsustada, kas ja milliseid 
meetmeid on vaja võtta turu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku 
tõhusa konkurentsi edendamiseks, aga ka 
turu avamisele vastava kõrgetasemelise 
avaliku teenuse tagamiseks, kaitsetumate 
tarbijate kaitsmiseks ning 
tarbijakaitsemeetmete täieliku toimimise 
tagamiseks.  Need sätted ei tohiks piirata 
komisjoni õigusi konkurentsieeskirjade 
kohaldamisel, sealhulgas ühenduse 
mõõtmega ühinemiste läbivaatamisel, ega 
siseturgu käsitlevate eeskirjade 
kohaldamisel, nagu näiteks kapitali vaba 
liikumine.

(19) Energeetikasektorit reguleerivatel 
asutustel peab olema õigus teha 
gaasiettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid 
ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes oma kohustusi ei 
täida. Neile tuleb anda ka 
konkurentsieeskirjade kohaldamisest 
sõltumatu õigus otsustada, kas ja milliseid 
meetmeid on vaja võtta tarbijate kasu 
tagamiseks turu nõuetekohaseks 
toimimiseks vajaliku tõhusa konkurentsi 
edendamise kaudu, aga ka turu avamisele 
vastava kõrgetasemelise avaliku teenuse 
tagamiseks, kaitsetumate tarbijate 
kaitsmiseks ning tarbijakaitsemeetmete 
täieliku toimimise tagamiseks. Need sätted 
ei tohiks piirata komisjoni õigusi 
konkurentsieeskirjade kohaldamisel, 
sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste 
läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate 
eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks 
kapitali vaba liikumine.

Or. en

Selgitus

Tõhusa konkurentsi edendamine ei tohi olla eesmärk omaette, vaid see peaks juhinduma 
tarbijate huvidest seoses suurema valiku, madalamate hindade ja parema teenusega.
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Muudatusettepanek 96
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad tegema 
koostööd, et võimaldada üksteisel saada 
ülevaadet asjaomastest turgudest, ning 
omama õigust saada gaasi- ja 
elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet 
koos asjakohaste uurimisõiguste ja 
piisavate volitustega vaidluste 
lahendamiseks, ning õigust rakendada 
tõhusaid sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Gaasi siseturu tõhusa 
avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd teiste 
asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil gaasiturgu tõhusalt kontrollida, ning 
vajaduse korral suutma rakendada käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel 
gaasiettevõtjate suhtes tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek 97
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad tegema 
koostööd, et võimaldada üksteisel saada 
ülevaadet asjaomastest turgudest, ning 
omama õigust saada gaasi- ja 
elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet 
koos asjakohaste uurimisõiguste ja 
piisavate volitustega vaidluste 
lahendamiseks, ning õigust rakendada 
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tõhusaid sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Gaasi siseturu tõhusa 
avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd teiste 
asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil gaasiturgu tõhusalt kontrollida, ning 
vajaduse korral suutma kohustuste mittetäitmisel rakendada gaasiettevõtjate suhtes tõhusaid, 
asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek 98
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse suurtesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Et tugevdada nõuete täitmisest vabastatud 
infrastruktuuriprojektide positiivset mõju 
konkurentsile ja varustuskindlusele, tuleb 
kontrollida turu huvi projektide 
kavandamisetapil ning rakendada 
ülekoormuse juhtimise eeskirju. Kui 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peaks energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet 
tegelema eranditaotlusega, et võtta 
paremini arvesse selle piiriülest mõju ja 
hõlbustada selle ametlikku menetlemist. 
Nende nõuete täitmisest vabastatud suurte 
infrastruktuuriprojektide ehitamise 
erandlikku riskiprofiili silmas pidades 
peaks olema võimalik tarne- ja 
tootmisettevõtjatel nende projektide puhul 
lisaks ajutiselt kõrvale kalduda 
eraldamiseeskirjadest. Seda tuleb 
varustuskindlusega seotud põhjustel 
võimaldada eelkõige ühenduses asuvate 

(20) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse suurtesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Et tugevdada nõuete täitmisest vabastatud 
infrastruktuuriprojektide positiivset mõju 
konkurentsile ja varustuskindlusele, tuleb 
kontrollida turu huvi projektide 
kavandamisetapil ning rakendada 
ülekoormuse juhtimise eeskirju. Kui 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peaks selle vabastusotsuse 
tegema asjaomaste liikmesriikide 
reguleerivad asutused või muud 
asjakohased institutsioonid pärast 
omavahelisi konsultatsioone, ning heaks 
kiitma komisjon. Nende nõuete täitmisest 
vabastatud suurte infrastruktuuriprojektide 
ehitamise erandlikku riskiprofiili silmas 
pidades peaks olema võimalik tarne- ja 
tootmisettevõtjatel nende projektide puhul 
lisaks ajutiselt kõrvale kalduda 
eraldamiseeskirjadest. Seda tuleb 
varustuskindlusega seotud põhjustel 
võimaldada eelkõige ühenduses asuvate 
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uute torujuhtmete puhul, millega 
transporditakse gaasi kolmandatest 
riikidest ühendusse.

uute torujuhtmete puhul, millega 
transporditakse gaasi kolmandatest 
riikidest ühendusse.

Or. en

Selgitus

Et muuta uute põhiliste gaasiinfrastruktuuride ja võrkudevaheliste ühenduste ehitamine 
lihtsamaks ja sujuvamaks, peavad iga eranditaotlusega tegelema eelkõige asjaomaste 
liikmesriikide reguleerivad asutused või muud asjakohased institutsioonid ja seejärel esitama 
selle heakskiitmiseks komisjonile, kes on parim Euroopa huvide tagaja oma põhiseadusliku 
ülesande tõttu asutamislepingute järelevalvajana.

Muudatusettepanek 99
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse suurtesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Et tugevdada nõuete täitmisest vabastatud 
infrastruktuuriprojektide positiivset mõju 
konkurentsile ja varustuskindlusele, tuleb 
kontrollida turu huvi projektide 
kavandamisetapil ning rakendada 
ülekoormuse juhtimise eeskirju. Kui 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peaks energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet 
tegelema eranditaotlusega, et võtta 
paremini arvesse selle piiriülest mõju ja 
hõlbustada selle ametlikku menetlemist. 
Nende nõuete täitmisest vabastatud suurte 
infrastruktuuriprojektide ehitamise 
erandlikku riskiprofiili silmas pidades 
peaks olema võimalik tarne- ja 
tootmisettevõtjatel nende projektide puhul 
lisaks ajutiselt kõrvale kalduda 
eraldamiseeskirjadest. Seda tuleb 

(20) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse suurtesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Euroopa Ülemkogu poolt prioriteetseks 
tunnistatud projektid, näiteks Nabucco, 
mitmekesistavad Euroopa Liidu maagaasi 
hankimisallikaid ja vähendavad liidu 
energiasõltuvust kolmandatest riikidest. 
Et tugevdada nõuete täitmisest vabastatud 
infrastruktuuriprojektide positiivset mõju 
konkurentsile ja varustuskindlusele, tuleb 
kontrollida turu huvi projektide 
kavandamisetapil ning rakendada 
ülekoormuse juhtimise eeskirju. Kui 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peaks energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet 
tegelema eranditaotlusega, et võtta 
paremini arvesse selle piiriülest mõju ja 
hõlbustada selle ametlikku menetlemist. 
Nende nõuete täitmisest vabastatud suurte 
infrastruktuuriprojektide ehitamise 
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varustuskindlusega seotud põhjustel 
võimaldada eelkõige ühenduses asuvate 
uute torujuhtmete puhul, millega 
transporditakse gaasi kolmandatest 
riikidest ühendusse.

erandlikku riskiprofiili silmas pidades 
peaks olema võimalik tarne- ja 
tootmisettevõtjatel nende projektide puhul 
lisaks ajutiselt kõrvale kalduda 
eraldamiseeskirjadest. Seda tuleb 
varustuskindlusega seotud põhjustel 
võimaldada eelkõige ühenduses asuvate 
uute torujuhtmete puhul, millega 
transporditakse gaasi kolmandatest 
riikidest ühendusse.

Or. ro

Muudatusettepanek 100
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse suurtesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Et tugevdada nõuete täitmisest vabastatud 
infrastruktuuriprojektide positiivset mõju 
konkurentsile ja varustuskindlusele, tuleb 
kontrollida turu huvi projektide 
kavandamisetapil ning rakendada 
ülekoormuse juhtimise eeskirju. Kui 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peaks energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet
tegelema eranditaotlusega, et võtta 
paremini arvesse selle piiriülest mõju ja 
hõlbustada selle ametlikku menetlemist. 
Nende nõuete täitmisest vabastatud suurte 
infrastruktuuriprojektide ehitamise 
erandlikku riskiprofiili silmas pidades 
peaks olema võimalik tarne- ja 
tootmisettevõtjatel nende projektide puhul 
lisaks ajutiselt kõrvale kalduda 
eraldamiseeskirjadest. Seda tuleb 
varustuskindlusega seotud põhjustel 
võimaldada eelkõige ühenduses asuvate 

(20) Tuleks tugevalt toetada 
investeeringuid uutesse suurtesse 
infrastruktuuridesse, tagades samas 
maagaasi siseturu nõuetekohase toimimise. 
Et tugevdada nõuete täitmisest vabastatud 
infrastruktuuriprojektide positiivset mõju 
konkurentsile ja varustuskindlusele, tuleb 
kontrollida turu huvi projektide 
kavandamisetapil ning rakendada 
ülekoormuse juhtimise eeskirju. Kui 
infrastruktuur asub mitme liikmesriigi 
territooriumil, peaks komisjon pärast 
konsulteerimist energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööametiga
tegelema eranditaotlusega, et võtta 
paremini arvesse selle piiriülest mõju ja 
hõlbustada selle ametlikku menetlemist. 
Nende nõuete täitmisest vabastatud suurte 
infrastruktuuriprojektide ehitamise 
erandlikku riskiprofiili silmas pidades 
peaks olema võimalik tarne- ja 
tootmisettevõtjatel nende projektide puhul 
lisaks ajutiselt kõrvale kalduda 
eraldamiseeskirjadest. Seda tuleb 
varustuskindlusega seotud põhjustel 
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uute torujuhtmete puhul, millega 
transporditakse gaasi kolmandatest 
riikidest ühendusse.

võimaldada eelkõige ühenduses asuvate 
uute torujuhtmete puhul, millega 
transporditakse gaasi kolmandatest 
riikidest ühendusse.

Or. en

Selgitus

Volitusi otsustada erandite üle piiriüleste infrastruktuuride osas ei tohiks anda 
koostööametile, sest vastasel juhul võivad asjasse mittepuutuvate riikide reguleerivad ametid 
mõjutada ameti vabastusotsustuste tulemusi. Minevikust võib tuua näiteid, kus riiklikud 
reguleerivad asutused on sageli lähtunud riiklikest huvidest. Lisaks sellele, arvestades 
Euroopa Kohtu lahendit kohtuasjas 9/56 Meroni [1958] EKL 133, ei tohi diskretsiooniga 
seotud otsustusõigusi anda asutustele, mida ei ole asutamislepingutes ette nähtud.

Muudatusettepanek 101
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Mis tahes projekti osas, mis 
puudutab Euroopa Liiduga piirnevaid 
meresid läbivat maagaasi torujuhet gaasi 
transportimiseks kolmandatest riikidest 
ühendusse, viivad komisjon ja asjaga 
seotud liikmesriigid keskkonnaavariide 
riski vältimiseks läbi keskkonnamõjude 
hindamise ning pakuvad välja meetmeid 
maagaasi ohutuks tarnimiseks 
keskkonnakaitselistel tingimustel.

Or. ro
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Muudatusettepanek 102
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maagaasi siseturul puudub likviidsus 
ja läbipaistvus, mis takistab ressursside 
tõhusat jaotamist, riski maandamist ja 
turule tulekut. Usaldus turu vastu, selle 
likviidsus ja turuosaliste arv peab 
suurenema ning seepärast tuleb tugevdada 
regulatiivset järelevalvet gaasivarustusega 
tegelevate ettevõtjate üle. Sellised nõuded 
ei tohiks piirata finantsturge käsitlevate 
kehtivate ühenduse õigusaktide 
kohaldamist, vaid peaksid olema nendega 
kooskõlas. Energeetikasektorit 
reguleerivad asutused ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad tegema 
koostööd, et neil kõigil oleks asjaomastest 
turgudest ülevaade.

(21) Maagaasi siseturul puudub likviidsus 
ja läbipaistvus, mis takistab ressursside 
tõhusat jaotamist, riski maandamist ja 
turule tulekut. Usaldus turu vastu, selle 
likviidsus ja turuosaliste arv peab 
suurenema.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liikmesriigid peaksid koos 
asjaomaste tööturu osapooltega arutama 
direktiivi 2003/55/EÜ 
muudatusettepanekute mõju tööhõivele, 
töötingimustele ning töötajate teabe-, 
nõustamis- ja osavõtuõigustele, pidades 
silmas negatiivsete tagajärgede 
leevendamist.

Or. en



AM\717626ET.doc 51/102 PE404.542v02-00

ET

Selgitus

Kogemused on näidanud, et uued eeskirjad toovad sektori asjaomastele töötajatele kaasa 
tagajärgi, mis toodi näiteks esile komisjonile esitatud aruandes „Elektri- ja gaasituru 
avamise mõju tööhõivele” (2007).

Muudatusettepanek 104
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Gaasituru struktuuriline jäikus, 
mis tuleneb tarnijate kontsentratsioonist, 
tarnetele kahjulikest pikaajalistest 
lepingutest ja järgmise etapi likviidsuse 
puudumisest, tekitab läbipaistmatuid 
hinnakujundusstruktuure. Et kulude 
struktuuri selgust tuua, on hinnaalases 
teabes vaja rohkem läbipaistvust ja 
kauplemiskohustus peaks seepärast olema 
kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Selleks et hõlbustada uute ja väiksemate gaasiettevõtete turulepääsu ja luua gaasiturul ja 
gaasi hindade suhtes suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad tegema 
koostööd, et võimaldada üksteisel saada 
ülevaade asjaomastest turgudest, ning 
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omama õigust saada gaasi- ja 
elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet 
koos asjakohaste uurimisõiguste ja 
piisavate volitustega vaidluste 
lahendamiseks, ning õigust rakendada 
tõhusaid sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Gaasi siseturu tõhusa 
avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd teiste 
asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil gaasiturgu tõhusalt kontrollida, ning 
vajaduse korral suutma rakendada käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel 
gaasiettevõtjate suhtes tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek 106
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad tegema 
koostööd, et võimaldada üksteisel saada 
ülevaade asjaomastest turgudest, ning 
omama õigust saada gaasi- ja 
elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet 
koos asjakohaste uurimisõiguste ja 
piisavate volitustega vaidluste 
lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Gaasi siseturu tõhusa 
avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd teiste 
asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil gaasiturgu tõhusalt kontrollida.
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Muudatusettepanek 107
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Enne seda, kui komisjon võtab vastu 
suunised andmete säilitamise edasiste 
nõuete kohta, peaksid energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet ja 
Euroopa väärtpaberituru reguleerijate 
komitee (CESR) koos suuniste sisu läbi 
vaatama ja komisjonile selle kohta nõu 
andma. Amet ja komitee peaksid tegema 
koostööd, et uurida ja anda nõu 
küsimuses, kas gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentidega seotud 
tehingute suhtes tuleks enne ja pärast 
kauplemist kohaldada 
läbipaistvusnõudeid, ja kui see on nii, siis 
millised need nõuded peaksid olema.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artiklit 24f puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 108
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) On oluline tagada tarbijale 
suunatud turvalise, usaldusväärse ja 
tõhusa võrgusüsteemi arendamine, 
edendades süsteemi sobivust ja tagades 
samas energiatõhususe ning väikese ja 
suure ulatusega taastuvenergia 
integreerituse ning hajutatud tootmise nii 
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põhi- kui ka jaotusvõrkudes.

Or. en

Selgitus

Tarbijad peaksid olema käesolevas direktiivis kesksel kohal. Kõik hiljuti arendatud 
võrgusüsteemid peavad käima käsikäes energiatõhususe, taastuvenergia integreerimisega jne.

Muudatusettepanek 109
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja 
neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele 
võimalus konkurentsist kasu saada.
Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks 
on juurdepääs tarbimisandmetele ja 
tarbijatel peab olema juurdepääs oma
andmetele, et nad saaksid kutsuda 
konkurente nende andmete alusel 
pakkumisi tegema. Tarbijatel peaks olema 
ka õigus saada nõuetekohast teavet oma 
energiatarbimise kohta. Korrapäraselt
esitatavad andmed energiakulude kohta 
motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna 
need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute ja 
käitumismuudatuste mõju kohta.

(23) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja 
neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele 
võimalus konkurentsist ja õiglasematest 
hindadest kasu saada. Tarbijate 
varustamise üheks võtmeteguriks on 
juurdepääs objektiivsetele ning 
läbipaistvatele tarbimisandmetele ja 
tarbijatel peab olema juurdepääs oma
tarbimisandmetele, vastavatele hindadele 
ja teenuse maksumusele, et nad saaksid 
kutsuda konkurente nende andmete alusel 
pakkumisi tegema. Tarbijatel peaks olema 
ka õigus saada nõuetekohast teavet oma 
energiatarbimise kohta ja ettemaks peaks 
olema kohane ja kajastama nende 
tegelikku gaasitarbimist. Tarbijatele 
vähemalt kvartalipõhiselt esitatavad 
andmed energiakulude kohta motiveerivad 
energiat kokku hoidma, kuna need annavad 
tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute 
mõju kohta.

Or. en
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Selgitus

Vaba ja läbipaistva konkurentsi suunas pürgimise nimel aitab juurdepääs mitmesugustele 
andmetele teha tarbijal gaasitarnijate osas teadlik valik. Ühtlasi tuleks tarbijatel tasuda vaid 
energiahulga eest, mille nad igal kuul tegelikult kasutavad.

Muudatusettepanek 110
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
nõuetekohase individuaalsete arvestitega 
(arukas arvestamine) varustamise, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivis 
2006/32/EÜ, mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid1, et anda tarbijatele 
energiatarbimise kohta täpsemat teavet ja 
kindlustada lõppkasutaja tõhusus.
1 ELT L 114, 27.04.2006, lk 64.

Or. en

Selgitus

Arukad arvestid annavad tarbijatele parema ülevaate nende tegeliku gaasitarbimise kohta ja 
aitavad seega kaasa enam läbikaalutud gaasikasutusele.

Muudatusettepanek 111
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Tarbijad peaksid olema käesolevas 
direktiivis kesksel kohal. Kehtivaid 
tarbijaõigusi tuleb tugevdada ja tagada 
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nende rakendamine, tarbijaõigused 
peaksid olema läbipaistvamad ja tarbijad 
paremini esindatud. Tarbijakaitse peab 
tagama, et kõik tarbijad saavad kasu 
konkurentsile rajatud turust. Riiklikud 
reguleerivad asutused peaksid tarbija 
õigusi tugevdama stiimulitega ning 
tarbijakaitse- ja konkurentsieeskirju 
rikkuvatele ettevõtjatele määratavate 
karistustega.

Or. en

Selgitus

Tarbija peaks olema käesolevas direktiivis kesksel kohal. 

Muudatusettepanek 112
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kehtivaid tarbijaõigusi tuleb 
tugevdada ja tagada nende rakendamine, 
tarbijaõigused peaksid olema 
läbipaistvamad ja tarbijad paremini 
esindatud. Tarbijakaitse peab tagama, et 
kõik tarbijad saavad kasu konkurentsile 
rajatud turust. Riiklikud reguleerivad 
asutused peaksid tarbija õigusi tugevdama 
stiimulitega ning tarbijakaitse- ja 
konkurentsieeskirju rikkuvatele 
ettevõtjatele määratavate karistustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Avaliku teenusega seotud nõudeid 
ja neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada gaasiteenuste 
kättesaadavus üldsusele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.

Or. ro

Selgitus

On äärmiselt oluline, et gaasiinfrastruktuurile juurdepääsu hind ei oleks tõkkeks 
kodumajapidamistele või väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mille 
energiatarbimine sõltub nende teenuste pakkumisest.  

Muudatusettepanek 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Energiapuudus on ühenduses üha 
suurenev probleem. Liikmesriikidel tuleks 
välja töötada riiklikud tegevuskavad 
energiapuudusega tegelemiseks ja 
kaitsetumatele tarbijatele vajaliku 
energiatarbimise tagamiseks. Vaja on 
integreeritud lähenemisviisi ning võetavad 
meetmed peaksid sisaldama poliitikaid, 
tariifipoliitikaid ning parandatud 
energiatõhusust elamumajanduse jaoks. 
Käesolev direktiiv peaks vähemalt 
võimaldama kaitsetumate tarbijate 
positiivse diskrimineerimise riiklikku 
poliitikat hinnakujunduse mudelite 
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seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Et toetada varustuskindlust ja 
säilitada samal ajal liikmesriikidevahelist
solidaarsust, eelkõige energiatarnekriisi 
korral, on oluline sätestada piirkondliku 
solidaarsusalase koostöö raamistik.

(24) Et toetada varustuskindlust, peaksid 
liikmesriigid solidaarsust säilitades tegema 
tihedat koostööd, eelkõige 
energiatarnekriisi korral. Sellega seoses 
tuleks aluseks võtta nõukogu 26. aprilli 
2004. aasta direktiiv 2004/67/EÜ, mis 
käsitleb maagaasitarnete kindluse 
tagamise meetmeid1.
1 ELT L 127, 29.4.2004, lk 92.

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2004/67/EÜ hõlmatakse põhjalikult varustuskindluse aspekte.

Muudatusettepanek 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann ja Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid 
liikmesriigid toetama oma siseriiklike 
turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi 
ja piirkondliku tasandi koostööd.

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid 
liikmesriigid toetama oma siseriiklike 
turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi 
ja piirkondliku tasandi koostööd. 
Piirkondlikud integreerimisalgatused on 
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oluline vaheetapp lõppeesmärgi 
saavutamisel, milleks on Euroopa 
energiaturgude integratsioon. Piirkondlik 
tasand aitab kaasa integreerimisprotsessi 
kiirendamisele, võimaldades asjaomastel 
osapooltel, eelkõige liikmesriikidel, 
riiklikel reguleerivatel asutustel ja 
põhivõrguettevõtjatel teha konkreetsete 
küsimuste osas koostööd.

Or. fr

Selgitus

Piirkondlikud algatused on konstruktiivne vaheetapp, mis võimaldab parandada maagaasi 
siseturu töökorraldust. Võimaldades põhivõrguettevõtjatel ja riiklikel reguleerivatel asutustel 
ühtlustada asjaomase piirkonna juurdepääsu ja eeskirju või isegi luua piirkondlik 
põhivõrgustruktuur, aitavad need algatused kaasa võrgu tõhusamale tööle ning hõlbustavad 
piirülest kaubandust ja investeeringuid.

Muudatusettepanek 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid
liikmesriigid toetama oma siseriiklike 
turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi 
ja piirkondliku tasandi koostööd.

(25) Maagaasi siseturu loomisel võivad 
esmaseks sammuks olla piirkondlikud 
energiaturud. Liikmesriigid peaksid
seetõttu toetama nii Euroopa kui ka 
võimaluse korral piirkondlikul tasandil
oma siseriiklike turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist koostööd.

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Tõelise Euroopa torustiku 
väljaarendamine peaks olema käesoleva 
direktiivi eesmärk ning seetõttu peaks 
selliste reguleerimisega seotud küsimuste, 
nagu piiriülene võrkude vastastikune 
sidumine ning piirkondlikud turud, eest 
vastutama amet.

Or. en

Selgitus

Piiriülese vastastikuse võrkude sidumise ja piirkondlike turgude selge, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva arendamise ning juhtimise tagamiseks peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek 119
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Tõelise Euroopa torustiku 
väljaarendamine peaks olema käesoleva 
direktiivi eesmärk ning seetõttu peaks 
selliste reguleerimisega seotud küsimuste, 
nagu piiriülene võrkude vastastikune 
sidumine ning piirkondlikud turud, eest 
vastutama amet.

Or. en

Selgitus

Piiriülese vastastikuse võrkude sidumise ja piirkondlike turgude selge, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva arendamise ning juhtimise tagamiseks peaks neid reguleerima amet. 
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Muudatusettepanek 120
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Euroopa võrgu väljaarendamine 
peaks olema käesoleva direktiivi eesmärk 
ning seetõttu peaks selliste 
reguleerimisega seotud küsimuste, nagu 
piiriülene võrkude vastastikune sidumine 
ning piirkondlikud turud, eest vastutama 
amet.

Or. en

Selgitus

Piiriülese vastastikuse võrkude sidumise ja piirkondlike turgude selge, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva arendamise ning juhtimise tagamiseks peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek 121
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Tõelise Euroopa võrgu 
väljaarendamine peaks olema käesoleva 
direktiivi eesmärk ning seetõttu peaks 
selliste reguleerimisega seotud küsimuste, 
nagu piiriülene võrkude vastastikune 
sidumine ning piirkondlikud turud, eest 
vastutama amet.

Or. en
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Selgitus

Piiriülese vastastikuse võrkude sidumise ja piirkondlike turgude selge, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva arendamise ning juhtimise tagamiseks peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek 122
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Reguleerivad asutused peaksid 
esitama teavet ka turule, et võimaldada 
komisjonil jälgida Euroopa gaasiturgu ning 
selle arengut lühikese, keskmise ja pikema 
aja jooksul, sealhulgas selliseid aspekte 
nagu pakkumine ja nõudlus, edastamise ja 
jaotamise infrastruktuurid, piiriülene 
kauplemine, investeeringud, hulgi- ja 
tarbijahinnad, turu likviidsus, keskkonna ja 
tõhususe parandamine.

(26) Reguleerivad asutused peaksid 
esitama teavet ka turule, et võimaldada 
komisjonil jälgida Euroopa gaasiturgu ning 
selle arengut lühikese, keskmise ja pikema 
aja jooksul, sealhulgas selliseid aspekte 
nagu pakkumine ja nõudlus, edastamise ja 
jaotamise infrastruktuurid, teenuse ja tarne 
kvaliteet, piiriülene kauplemine, 
ülekoormusega tegelemine, 
investeeringud, hulgi- ja tarbijahinnad, turu 
likviidsus, keskkonna ja tõhususe 
parandamine.

Or. en

Selgitus

Tarbijatele on kasulik, kui regulatiivsed asutused osalevad aktiivselt teenuste ja gaasitarnete 
kvaliteedi jälgimisel. Me peame tagama tõhusa koordinatsiooni riiklike reguleerivate asutuste 
vahel võimsuse jaotamise mehhanismide ja üldisemalt ülekoormusega tegelemisel.

Muudatusettepanek 123
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Reguleerivad asutused peaksid 
esitama teavet ka turule, et võimaldada 

(26) Reguleerivad asutused peaksid 
esitama teavet ka turule, et võimaldada 
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komisjonil jälgida Euroopa gaasiturgu ning 
selle arengut lühikese, keskmise ja pikema 
aja jooksul, sealhulgas selliseid aspekte 
nagu pakkumine ja nõudlus, edastamise ja 
jaotamise infrastruktuurid, piiriülene 
kauplemine, investeeringud, hulgi- ja 
tarbijahinnad, turu likviidsus, keskkonna ja 
tõhususe parandamine.

komisjonil jälgida Euroopa gaasiturgu ning 
selle arengut lühikese, keskmise ja pikema 
aja jooksul, sealhulgas selliseid aspekte 
nagu pakkumine ja nõudlus, edastamise ja 
jaotamise infrastruktuurid, piiriülene 
kauplemine, maagaasi tarbimine, 
investeeringud, hulgi- ja tarbijahinnad, turu 
likviidsus, keskkonna ja tõhususe 
parandamine.

Or. ro

Muudatusettepanek 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Liikmesriigid peaksid koos 
asjaomaste tööturu osapooltega arutama 
direktiivi 2003/55/EÜ 
muudatusettepanekute mõju, eelkõige 
erinevaid mudeleid, mis tagaksid 
põhivõrguettevõtjate sõltumatuse seoses 
tööhõive, töötingimuste ning töötajate 
teabe-, nõustamis- ja osavõtuõigustega, 
pidades silmas negatiivsete tagajärgede 
leevendamist.

Or. en

Selgitus

Kogemused on näidanud, et uued eeskirjad toovad sektori asjaomastele töötajatele kaasa 
tagajärgi, mis toodi näiteks esile komisjonile esitatud aruandes „Elektri- ja gaasituru 
avamise mõju tööhõivele” (2007). 
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Muudatusettepanek 125
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
septembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 
1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele 
juurdepääsu tingimuste kohta antakse 
komisjonile võimalus võtta vastu suunised, 
et saavutada vajalik ühtlustatuse tase. 
Sellised suunised, mis on seega siduvad 
rakendusmeetmed, kujutavad endast 
kasulikku vahendit, kuna neid saab 
vajaduse korral kiiresti kohandada.

(28) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
septembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 
1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele 
juurdepääsu tingimuste kohta antakse 
komisjonile võimalus võtta vastu suunised, 
et saavutada vajalik ühtlustatuse tase. 
Sellised suunised, mis on seega siduvad 
rakendusmeetmed, kujutavad endast 
kasulikku vahendit, kuna neid saab 
vajaduse korral kiiresti kohandada. 
Suuniste põhiväärtused peaks otsustama 
seadusandja komiteemenetluse kaudu.

Or. de

Selgitus

Määrusega 1775/2005 antakse komisjonile õigus muuta suuniseid ainult komiteemenetluse 
kaudu, mis on sätestatud õigusaktides.

Muudatusettepanek 126
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt -1 (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Kogu tekst

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–1) Kogu tekstis kirjutatakse sõna 
„põhivõrk” asemele „põhi- ja/või hoidlate 
võrk ja/või maagaasi veeldusjaamad”

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Britta Thomsen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–1 a) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
ühiseeskirjad gaasi tootmise, edastamise, 
jaotamise ja tarnimise […] kohta, et luua 
Euroopa Liidus integreeritud ja 
konkurentsivõimelised energiaturud.
Selles sätestatakse eeskirjad, mis on 
seotud gaasisektori korraldamise ja 
toimimisega, juurdepääsuga turule, […] 
pakkumiskutsete ja lubade väljastamise 
ning võrkude kasutamise nõuete ja 
korraga. Lisaks sätestatakse 
universaalteenuse osutamise kohustus ja 
gaasitarbijate õigused ning selgitatakse 
konkurentsialaseid kohustusi.”

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala tuleks laiendada, et tagada tarbijatele direktiivis keskne koht. 
Samuti tuleks rõhutada seost konkurentsialaste kohustustega.  

Muudatusettepanek 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–1 a) Artikli 1 lõige 1 asendatakse 
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järgmisega:
„1. Käesolevas direktiivis kehtestatakse 
ühiseeskirjad maagaasi tootmise,
edastamise, jaotamise, hoiustamise ja 
tarnimise kohta, et luua Euroopa Liidus 
integreeritud ja konkurentsivõimelised 
energiaturud. Selles sätestatakse 
eeskirjad, mis on seotud maagaasisektori 
korraldamise ja toimimisega, 
juurdepääsuga turule, […] 
pakkumiskutsete ja lubade väljastamise 
ning võrkude kasutamise nõuete ja 
korraga. Lisaks sätestatakse 
universaalteenuse osutamise kohustus ja 
gaasitarbijate õigused ning selgitatakse 
konkurentsialaseid kohustusi.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 1 lõikele 1 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala tuleks laiendada, et tagada tarbijatele direktiivis keskne koht. 
Samuti tuleks rõhutada seost konkurentsialaste kohustustega.

Muudatusettepanek 129
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 1 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–1 a) Artikli 1 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
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„2. Käesolevas direktiivis kehtestatavad 
eeskirjad maagaasi, sealhulgas 
veeldatud maagaasi kohta kehtivad ka 
mittediskrimineerival viisil biogaasile, 
biomassist saadavale gaasile ja muud 
liiki gaasile sel määral, kui neid gaase 
saab tehniliselt ja ohutult sisestada 
maagaasivõrku ja selle kaudu 
transportida.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 1 lõikele 2 on lisatud täpsustus)

Selgitus

Eeldusel, et eri gaasiliikide korral peetakse kinni tehnoloogilisest ja keemilisest ohutuslävest, 
tuleb rõhutada mittediskrimineerivat juurdepääsu eri allikatest pärit gaasiliikide vahel.

Muudatusettepanek 130
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(– a) punkt 3 asendatakse järgmisega:
„3. edastus – maagaasi transportimine, 
välja arvatud tarnimine, torustiku kaudu, 
mis koosneb peamiselt kõrgsurvetorudest, 
mis ei ole tootmisetapi torustik ega 
kõrgsurvetorustiku osa, mida kasutatakse 
maagaasi kohaliku turustamise kontekstis 
selle tarnimiseks tarbijatele;”

Or. en

Selgitus

Praegune „edastamise” definitsioon direktiivis 2003/55/EÜ erineb määruse 1775/2005 
definitsioonist. Esitatud muudatusettepanekus ühtlustatakse direktiivi definitsioon määruse 
omaga.
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Muudatusettepanek 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(– a) punkt 3 asendatakse järgmisega:
„3. edastus – maagaasi transportimine, 
välja arvatud tarnimine, torustiku kaudu, 
mis koosneb peamiselt kõrgsurvetorudest, 
mis ei ole tootmisetapi torustik ega 
kõrgsurvetorustiku osa, mida kasutatakse 
maagaasi kohaliku turustamise kontekstis 
selle tarnimiseks tarbijatele;”

Or. en

(Täpsustatakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 3 määratlust „edastuse” kohta)

Selgitus

Praegune „edastamise” definitsioon direktiivis 2003/55/EÜ erineb määruse 1775/2005 
definitsioonist. Esitatud muudatusettepanekus ühtlustatakse direktiivi definitsioon määruse 
omaga.

Muudatusettepanek 132
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt  -a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(– a) punkt 3 asendatakse järgmisega:
„3. edastus – maagaasi transportimine, 
välja arvatud tarnimine, torustiku kaudu, 
mis koosneb peamiselt kõrgsurvetorudest, 
mis ei ole tootmisetapi torustik ega 
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kõrgsurvetorustiku osa, mida kasutatakse 
maagaasi kohaliku turustamise kontekstis 
selle tarnimiseks tarbijatele;”

Or. de

Selgitus

„Edastamise” definitsioon direktiivis 2003/55/EÜ erineb määruse 1775/2005 definitsioonist. 
Käesoleva muudatusettepanekuga hõlmatakse määruse definitsioon direktiivi.

Muudatusettepanek 133
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(– a a) punkt 9 asendatakse järgmisega:
„9. gaasihoidla - maagaasi hoidmiseks 
kasutatav rajatis, mis kuulub ja/või 
mida kasutab maagaasiettevõtja, kaasa 
arvatud selle veeldatud maagaasi 
hoidmiseks kasutatav osa, kuid välja 
arvatud selle eranditult
tootmistegevuseks kasutatav osa ja välja 
arvatud ka eranditult 
põhivõrguettevõtja poolt nende 
ülesannete täitmisel kasutatav osa;”

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada, et ennetada hoidlate haldurite väidet, et kuna suuremat osa nende 
rajatisest kasutatakse tootmistegevuseks, siis selle suhtes ei tohiks kehtida reguleeritav või 
läbiräägitav kolmandate isikute juurdepääs.
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Muudatusettepanek 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a a) punkt 9 asendatakse järgmisega:
„9. gaasihoidla - maagaasi hoidmiseks 
kasutatav rajatis, mis kuulub ja/või 
mida kasutab maagaasiettevõtja, kaasa 
arvatud selle veeldatud maagaasi 
hoidmiseks kasutatav osa, kuid välja 
arvatud selle eranditult
tootmistegevuseks kasutatav osa ja välja 
arvatud ka eranditult 
põhivõrguettevõtja poolt nende 
ülesannete täitmisel kasutatav osa;”

Or. en

(Täpsustatakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 9 määratlust „gaasihoidla” kohta)

Selgitus

Selguse ja järjepidevuse huvides tuleb lisada sõna ”eranditult” gaasihoidla  määratluse (nr 
9) fraasi “selle eranditult tootmistegevuseks kasutatav osa” samamoodi, nagu seda on
kasutatud fraasis “eranditult põhivõrguettevõtja poolt nende ülesannete täitmisel kasutatav 
osa”.

Muudatusettepanek 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a b) punkt 14 asendatakse järgmisega:
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„14. abiteenused - kõik teenused, mida 
on vaja juurdepääsuks põhi- ja/või 
jaotusvõrkudele ja/või maagaasi 
veeldusjaamadele ja/või gaasihoidlatele, 
kaasa arvatud koormuse 
tasakaalustusseadmed […];”

Or. en

(Kustutatakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 14 kehtiva „abiteenuste” määratluse 
viimane osa )

Selgitus

Kui gaasitöötlemisrajatisi (teenuseid) ei leidu piisavalt või kui juurdepääs neile ei ole tagatud 
õiglasel ja mittediskrimineerival alusel, siis võivad tekkida kaubandus- või konkurentsitõkked 
ning väheneda likviidsus ja turgude integratsioon. See tähendab, et gaasitöötlemisrajatistele 
(teenustele) juurdepääsuks on vaja asjakohast regulatiivset raamistikku.

Muudatusettepanek 136
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a b) punkt 14 asendatakse järgmisega:
„14. abiteenused - kõik teenused, mida 
on vaja juurdepääsuks põhi- ja/või 
jaotusvõrkudele ja/või maagaasi 
veeldusjaamadele ja/või gaasihoidlatele, 
kaasa arvatud koormuse 
tasakaalustamine, segamine ja 
väärisgaaside lisamine, kuid välja 
arvatud eranditult põhivõrguettevõtjate 
poolt nende ülesannete täitmisel 
kasutatavad rajatised;

Or. en

(Muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 14)
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Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada, tagamaks, et „segamine” ei piirdu ainult maagaasivoolude 
segamisega, vaid hõlmaks ka lämmastiku lisamist, mis on peamine viis kõrge kütteväärtusega 
gaasi muutmiseks madala kütteväärtusega gaasiks. Võttes arvesse madala kütteväärtusega 
gaasi turul eksisteerivat monopoli, on juurdepääs kvaliteedi muutmisele konkurentsi 
tekitamise seisukohast äärmiselt oluline. 

Muudatusettepanek 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a c) lisatakse järgmine punkt:
„14 a. aus konkurents avatud turul –
püüdlemine olukorra poole, kus ühegi 
ettevõtte turuosa ei ületa 30% asjaomasest 
turust ja kus ühegi kolme suurima 
ettevõtja turuosa ei ületa 50% ning viie 
suurema ettevõtja turuosa ei ületa 66,7% 
asjaomasest turust;”

Or. en

Muudatusettepanek 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a d (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a d) punkt 17 asendatakse järgmisega:
“17. ühendustoru - edastustorujuhe, mis 
ületab kas maa või õhu kaudu 
liikmesriikide vahelist piiri ja mille 
peamine otstarve on ühendada nende 
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liikmesriikide siseriiklikke põhivõrke;”

Or. en

(Täpsustatakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 17 määratlust „ühendustoru” kohta)

Selgitus

Praegune määratlus võib sobida elektrijuhtmete kohta, kuid ei ole olemas selliseid 
gaasitorusid (kui välja arvata merealused torud), mille ainus eesmärk on ühendada kahe 
liikmesriigi torustikud.

Muudatusettepanek 139
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt -a d (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a d) punkt 17 asendatakse järgmisega:
„17) ühendustoru -
pikamaatranspordiks ette nähtud 
gaasijuhe, mis ületab kas maa või 
õhu kaudu liikmesriikide vahelist 
piiri ja mille peamine otstarve on 
ühendada nende liikmesriikide 
siseriiklikke põhivõrke;”

Or. de

Selgitus

Praegune määratlus võib sobida elektrivõrkude ühenduste kohta, kuid ei ole olemas selliseid 
maagaasi torujuhtmeid (kui välja arvata merealused torujuhtmed), mille ainus eesmärk on 
ühendada kaks liikmesriiki.
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Muudatusettepanek 140
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt  a a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lisatakse järgmine lõige:
„32 a. isoleeritud turg - liikmesriik, millel 
puudub ühendus teise liikmesriikide 
riikliku põhivõrguga ja/või mille 
gaasitarneid kontrollib isik või 
kontrollivad isikud kolmandast riigist.”

Or. lt

Muudatusettepanek 141
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. põhivõrguomanik – füüsiline või 
juriidiline isik, kes vastutab artikli 9 lõikes 
6 sätestatud tegevuste korraldamise eest 
liikmesriigis, kus nimetatud liikmesriik on 
määranud sõltumatu süsteemihalduri ja 
mille on kinnitanud komisjon lähtuvalt 
artikli 9 lõikest 1.”

Or. en

Selgitus

Põhivõrkude tegevuse eraldamine vertikaalselt integreeritud gaasi- ja elektriettevõtjatest on 
esildatud kolmanda õigusaktide paketi peamine eesmärk. On oluline, et nimetatud eraldamise 
ulatus oleks selgelt esitatud. Üks valdkond, kus eraldamise nõuded õigusaktides ei ole
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piisavalt selged, on konfidentsiaalsusnõuded, mis kehtivad erinevate turu osapoolte suhtes.

Muudatusettepanek 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. esmatähtis Euroopa Liidu projekt –  
gaasiinfrastruktuuriprojekt, mille 
tulemusel saab EL juurdepääsu uuele 
gaasivarule ja mille puhul gaasitarne 
jagamine rohkem kui ühes liikmesriigis 
toob kaasa praeguste gaasitarnete 
mitmekesistumise.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artiklile 2 lisatakse uus punkt 36 a)

Selgitus

Piisav infrastruktuur on vedeldatud gaasi konkurentsivõime arendamise eeltingimus. 
Kogemus on näidanud, et mitmetel juhtumitel on otsus suurte investeeringute osas tehtud 
poliitilisel tasandil ning regulatiivne osalus on olnud piiratud. Seetõttu tuleks määratleda 
“esmatähtsad Euroopa Liidu projektid” ning nende suhtes tuleks rakendada strateegilisi 
poliitilisi otsuseid.

Muudatusettepanek 143
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. Euroopa tasandil huvi pakkuv 
projekt – gaasiinfrastruktuuriprojekt, 
mille tulemusel ühendus saab 
juurdepääsu uutele gaasivarudele ja 
gaasivarustus mitmekesistub rohkem kui 
ühes liikmesriigis.“

Or. xm

Selgitus

Euroopas suureneb nõudmine ülekandevõimsuse järele ja investeerimine uude infrastruktuuri 
on seetõttu tähtis. Hästi väljakujundatud infrastruktuur on hädavajalik tõelise üleeuroopalise 
konkurentsi tagamiseks gaasiturul. Seetõttu tuleb määratleda Euroopa tasandil huvi 
pakkuvad projektid ja langetada selleks vajalikud strateegilised ning poliitilised otsused.

Muudatusettepanek 144
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
"36 a. Euroopa tasandil huvi pakkuv 
projekt – gaasiinfrastruktuuriprojekt, 
mille tulemusel ühendus saab 
juurdepääsu uutele gaasivarudele ja 
gaasivarustus mitmekesistub rohkem kui 
ühes liikmesriigis.“

Or. de

(Direktiivi 2003/55/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt)
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Selgitus

Kuna nõudmine ülekandevõimsuse järele suureneb pidevalt, on oluline investeerida uude 
infrastruktuuri, et tagada piisava ülekande-, hoiustamis- ja veeldusvõimsuse olemasolu. Hästi 
väljakujundatud infrastruktuur on gaasituru konkurentsi arengu eeltingimuseks. Siiani on 
otsused paljude oluliste investeeringute kohta langetatud poliitilisel tasandil ja reguleerivate 
asutuste panus on jäänud väikeseks. Tuleb määratleda Euroopa tasandil huvi pakkuvad 
projektid ja langetada vajalikud poliitilised otsused.

Muudatusettepanek 145
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a.  taskukohane hind – hind, mille 
liikmesriigid määravad kindlaks riiklikul 
tasandil, konsulteerides seejuures riiklike 
reguleerivate asutuste, sotsiaalpartnerite 
ja asjaomaste sidusrühmadega, võttes 
arvesse punktis 36 b sätestatud 
energiapuuduse määratlust;”

Or. en

Selgitus

Taskukohane hind tuleks kindlaks määrata liikmesriikide tasandil, kuna tegemist on selgelt 
subsidiaarsusega seotud küsimusega.

Muudatusettepanek 146
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. aus konkurents avatud turul –
püüdlemine olukorra poole, kus ühegi 
ettevõtte turuosa ei ületa 50 % 
asjaomasest turust.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega (kes on mitmel 
juhul olnud süüdi võimu kuritarvitamises) turud, ning tagab teistele turuosalistele õiglase 
juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad integreeritumaks, laieneb turu geograafiline 
ulatus; käesolev säte seega võimaldab ettevõtetel kasvada koos turgude suurema 
integreerumisega. Asjaomase turu peaks määratlema komisjon.

Muudatusettepanek 147
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. aus konkurents avatud turul –
püüdlemine olukorra poole, kus ühegi 
ettevõtte turuosa ei ületa 40% asjaomasest 
turust.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega (kes on mitmel 
juhul olnud süüdi võimu kuritarvitamises) turud, ning tagab teistele turuosalistele õiglase 
juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad integreeritumaks, laieneb turu geograafiline 
ulatus; käesolev säte seega võimaldab ettevõtetel kasvada koos turgude suurema 
integreerumisega. Asjaomase turu peaks määratlema komisjon.
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Muudatusettepanek 148
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. aus konkurents avatud turul –
püüdlemine olukorra poole, kus ühegi 
ettevõtte turuosa ei ületa 20% asjaomasest 
turust.”

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega (kes on mitmel 
juhul olnud süüdi võimu kuritarvitamises) turud, ning tagab teistele turuosalistele õiglase 
juurdepääsu võrgule.  Kuna turud muutuvad integreeritumaks, laieneb turu geograafiline 
ulatus; käesolev säte seega võimaldab ettevõtetel kasvada koos turgude suurema 
integreerumisega.  Asjaomase turu peaks määratlema komisjon.

Muudatusettepanek 149
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„36 a. tootmiskoht – eraomanduses olev 
geograafiline ala, kus asub maagaasivõrk, 
mis on mõeldud peamiselt sellel alal 
asuvate tööstustarbijate varustamiseks.”

Or. en
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Selgitus

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).

Muudatusettepanek 150
Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkti 36 alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) lisatakse järgmine lõige:
"36 b. energiapuudus – energiapuuduses 
on kodumajapidamine, mis ei ole 
rahaliselt võimeline kütma eluruume 
vastuvõetava tasemeni, võttes aluseks 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
soovitatud tasemed, mille kohaselt peab 
kasutatava eluruumi temperatuur olema 
sõltuvalt ruumi funktsioonist 18–22 °C. 
Mõiste hõlmab ka suutlikkust osta 
mõistliku hinna eest koju teisi 
elektrienergiateenuseid. 
Kodumajapidamine on energiapuuduses, 
kui energiakulude osakaal majapidamise 
kogukuludest ületab kahekordselt antud 
riigi vastavat keskmist näitajat.“

Or. en

Selgitus

Määratluse puudumise tõttu ei kogu paljud liikmesriigid ametlikult andmeid energiapuuduses 
elavate kodanike arvu kohta. Ühise määratluse väljatöötamine aitab liikmesriikides 
teadvustada probleemi ulatust ja peaks neid julgustama võtma meetmeid sellega tegelemiseks. 
Käesolev määratlus, mis põhineb rühma Euroopa teadlaste uurimusel, tagab arvestuse, mida 
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saab kohaldada kogu Euroopa Liidus. See on suunatud väikese sissetulekuga 
majapidamistele, kes oma energia eest suhteliselt rohkem maksavad. 

Muudatusettepanek 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkti 36 alapunkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) lisatakse järgmine lõige:
"36 b. segamisteenus – nõuetele 
mittevastava gaasi töötlemine muudest 
allikatest saadud gaasiga, nii et saadav 
segu jääb lubatavate gaasi 
kvaliteedinõuete piiridesse. Seda teenust 
osutab gaasitöötlemisettevõtja.“

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 36 b)

Selgitus

Gaasi kvaliteedi muutmine on mõnedes liikmesriikides tähtis teema ja võib  suurel määral 
mõjutada ka piiriüleseid tarnevooge. Kvaliteedi parandamise võimsusel on otsustav tähtsus 
likviidsete hulgiturgude kujundamisel. Kui gaasitöötlemisettevõtteid ei leidu piisavalt või kui 
juurdepääs neile ei ole tagatud õiglasel ja mittediskrimineerival alusel, siis võivad tekkida 
kaubandus- või konkurentsitõkked  ja väheneda turgude likviidsus.

Muudatusettepanek 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkti 36 alapunkt c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) lisatakse järgmine lõige:
"36 c. ballastimisteenus – gaasi 
töötlemine lämmastikuga gaasi 
vaesestamise eesmärgil ja 
vastavusseviimiseks valdavate 
kvaliteedinõuetega. Seda teenust osutab 
gaasitöötlemisettevõtja.“

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 36 c)

Selgitus

Selgitus on sama mis Turmes/Harmsi muudatusettepanekul gaasi kvaliteedi kohta, st 
muudatusettepanekutel 13 ja 14.

Muudatusettepanek 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b d (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) lisatakse järgmine lõige:
"36 d. gaasitöötlemisrajatis – rajatis, mida 
kasutatakse maagaasiettevõtjale kuuluva 
ja/või tema hallatava maagaasi segamis-
ja/või ballastimisteenuste osutamiseks.“

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 36 d)

Selgitus

Selgitus on sama mis Turmes/Harmsi muudatusettepanekul gaasi kvaliteedi kohta, st 
muudatusettepanekutel 13 ja 14.
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Muudatusettepanek 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b e (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2 punkt 36 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b e) lisatakse järgmine lõige:
"36 e. gaasitöötlemisettevõtja – füüsiline 
või juriidiline isik, kes korraldab gaasi 
töötlemist ja vastutab 
gaasitöötlemisrajatise juhtimise eest.“

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 36 e)

Selgitus

Selgitus on sama mis Turmes/Harmsi muudatusettepanekul gaasi kvaliteedi kohta, st 
muudatusettepanekutel 13 ja 14.

Muudatusettepanek 155
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Liikmesriigid võivad 
asutamislepingu asjakohaseid sätteid, 
eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse 
võttes ja üldist majandushuvi silmas 
pidades kehtestada maagaasisektori 
ettevõtjatele avalike teenuste osutamise 
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kohustused, mis on seotud turvalisusega, 
sealhulgas varustuskindlusega, […] 
korrapärasuse ja kvaliteediga ning 
keskkonnakaitsega, sealhulgas 
energiatõhusus ja kliimakaitse.[...]“

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõikele 2 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Seostades viite tarnete hinnale avalike teenuste kohustuste asemel kaitsetumate tarbijatega, 
püütakse tagada, et tarnete hinnaga seotud meetmed oleksid suunatud kaitsetumatele 
tarbijatele. Tänu täpsemale suunamisele peaks lõpptulemusest kasu olema neil, kes kõige 
rohkem tarbijakaitset vajavad. 

Muudatusettepanek 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Liikmesriigid võivad 
asutamislepingu asjakohaseid sätteid, 
eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse 
võttes ja üldist majandushuvi silmas 
pidades kehtestada maagaasisektori 
ettevõtjatele avalike teenuste osutamise 
kohustused, mis on seotud turvalisusega, 
sealhulgas varustuskindlusega, tarnete 
korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga 
ning keskkonnakaitsega, sealhulgas 
taastuvenergia ja kliimakaitse. Need 
kohustused peavad olema selgelt 
määratletud, läbipaistvad, 
mittediskrimineerivad ja kontrollitavad 
ning tagama EL gaasiettevõtjatele 
võrdse juurepääsu liikmesriikide 
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tarbijaskonnale. Seoses käesolevas lõikes 
nimetatud varustuskindluse, 
energiatõhusust edendava nõudluse 
juhtimise ja keskkonnakaitse ning 
taastuvenergia eesmärkide täitmisega 
võivad liikmesriigid rakendada 
pikaajalist planeerimist, võttes arvesse 
kolmandate isikute võimalusi võrgule 
juurde pääseda.

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõikele 2 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Kõnealusesse direktiivi on vaja lisada viited ELi taastuvenergiale ja kooskõlastatud 
eesmärkidele.

Muudatusettepanek 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
"3. Liikmesriigid võtavad riiklike 
energiaalaste tegevuskavade raames
vajalikud meetmed energiapuudusega 
tegelemiseks, et tagada energiapuudust 
kannatavate inimeste arvu reaalne 
vähenemine, ning teavitavad sellistest 
meetmetest komisjoni. Liikmesriigid 
võivad kasutada integreeritud 
lähenemisviisi, et tagada universaal- ja 
avaliku teenuse osutamise kohustuse 
täitmine. Sellised meetmed võivad 
sisaldada eritariife kaitsetumatele 
tarbijatele ja kodumajapidamistele ning 
peavad parandama energiatõhusust. 
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Komisjon sätestab näitajad, mille abil 
kontrollida selliste meetmete mõju 
energiapuudusele. Kõnealused meetmed 
ei takista artiklis 23 sätestatud turu 
avanemist. Seoses sellega tagavad 
liikmesriigid, et jaotusettevõtted järgiksid 
ranget menetlust kodutarbijate võrgust 
väljajätmise vältimiseks, võttes arvesse 
kaitsetumaid ja energiapuuduses 
tarbijaid. Liikmesriigid sätestavad 
kaitsetumate ja energiapuuduses tarbijate 
määratluse ja tagavad, et kohaldataks 
kaitsetumate ja energiapuuduses 
tarbijatega seotud õigusi ning kohustusi.

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõige 3 asendatakse peaaegu täielikult uue lõikega.)

Selgitus

Energiapuudus on suurenev probleem kõikides liikmesriikides. Vaja on integreeritud 
lähenemisviisi ja riikide reguleerivate asutuste roll on ülioluline. Komisjon peaks vastutama 
liikmesriikide edusammude kontrollimise eest kõnealuses valdkonnas ning tegema teatavaks 
liikmesriikide poolt energiapuudusega tegelemiseks võetud edukad meetmed.

Muudatusettepanek 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
"3. Liikmesriigid võtavad riiklike  
tegevuskavade raames vajalikud 
meetmed energiapuudusega tegelemiseks, 
et tagada energiapuudust kannatavate 
inimeste arvu reaalne vähenemine, ning 
teavitavad sellistest meetmetest komisjoni. 
Liikmesriigid võivad kasutada 
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integreeritud lähenemisviisi, et tagada 
universaal- ja avaliku teenuse osutamise 
kohustuse täitmine. Sellised meetmed 
võivad hõlmata eritariife kaitsetumatele 
tarbijatele ja kodumajapidamistele ning 
hõlmavad energiatõhususe parandamist 
ja madala sissetulekuga tarbijarühmadele 
suunatud sotsiaalabi. Komisjon sätestab 
näitajad, mille abil kontrollida selliste 
meetmete mõju energiapuudusele. 
Kõnealused meetmed ei takista artiklis 
23 sätestatud turu avanemist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõige 3 asendatakse peaaegu täielikult uue lõikega.)

Selgitus

Energiapuudus on suurenev probleem kõikides liikmesriikides. Vaja on integreeritud 
lähenemisviisi ja riikide reguleerivate asutuste roll on ülioluline. Komisjon peaks vastutama 
liikmesriikide edusammude kontrollimise eest kõnealuses valdkonnas ning tegema teatavaks 
liikmesriikide poolt energiapuudusega tegelemiseks võetud edukad meetmed.

Muudatusettepanek 159
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

"3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja 
tagada tarbijakaitse kõrge tase, ning 
tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate 
piisava kaitse, sealhulgas kohased 
meetmed, kaasa arvatud 
maksetähtaegadega seotud meetmed, 
võrgust väljajäämise vältimiseks. […]“
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Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Seostades viite tarnete hinnale avalike teenuste kohustuste asemel kaitsetumate tarbijatega, 
püütakse tagada, et tarnete hinnaga seotud meetmed oleksid suunatud kaitsetumatele 
tarbijatele.  Tänu täpsemale suunamisele peaks lõpptulemusest kasu olema neil, kes kõige 
rohkem tarbijakaitset vajavad. 

Muudatusettepanek 160
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
"3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja 
tagada tarbijakaitse kõrge tase, ning 
tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate
piisava kaitse, sealhulgas kohased 
meetmed võrgust väljajäämise 
vältimiseks. Sellega seoses võivad nad 
võtta asjakohaseid meetmeid, et kaitsta 
gaasivõrguga ühendatud ääremaade 
tarbijaid, samuti energiamahukaid 
ettevõtteid, nagu on sätestatud nõukogu 
27. oktoobri 2003. a direktiivi 2003/96/EÜ 
artikli 17 lõike 1 punktis a. Liikmesriigid 
võivad gaasivõrguga ühendatud 
tarbijatele määrata viimasena vastutava 
taseme tarnija. Neil tuleb tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses 
lepingute üldtingimuste läbipaistvuse, 
üldise teabe ning vaidluste lahendamise 
mehhanismidega. Liikmesriigid tagavad 
vabatarbijatele tarnija vahetamiseks 
tõhusad võimalused. Vähemalt 
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majapidamistarbijatega seotult peaksid 
need meetmed sisaldama A lisas 
sätestatud meetmeid."

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleb käsitleda ka energiamahukaid ettevõtteid.

Muudatusettepanek 161
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
tarbijatel oleks tarnija nõusoleku korral 
õigus selle tarnija tarnetele, vaatamata 
sellele, millises liikmesriigis antud tarnija 
on heakskiidu saanud. Sellega seoses 
võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed, tagamaks, et ettevõtjad, kes on 
oma päritoluriigis tarnijana heakskiidu 
saanud, võiksid oma riigi kodanikke 
varustada ilma, et neil tuleks mingeid 
muid eeltingimusi täita.“

Or. xm

Selgitus

Erinevates liikmesriikides esitatakse tarnijatele tarbijate varustamiseks erinevaid 
eeltingimusi; need erinevad turueeskirjad kujutavad endast olulist tõket turule sisenemisel. 
Piiranguteta turulepääsu võimaldamiseks tuleks kohaldada päritoluriigi põhimõtet.
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Muudatusettepanek 162
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Liikmesriigid tagavad, et kõigil 
tarbijatel oleks tarnija nõusoleku korral 
õigus selle tarnija tarnetele, vaatamata 
sellele, millises liikmesriigis antud tarnija 
on heakskiidu saanud. Sellega seoses 
võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed, tagamaks, et ettevõtjad, kes on 
oma päritoluriigis tarnijana heakskiidu 
saanud, võiksid oma riigi kodanikke 
varustada ilma, et neil tuleks mingeid 
muid eeltingimusi täita.“

Or. xm

Selgitus

Igas liikmesriigis peavad  tarnijad tarbijate varustamiseks täitma erinevaid eeltingimusi. 
Need erinevad turueeskirjad ja juriidilised kohustused kujutavad endast olulist tõket turule 
sisenemisel. Piiranguteta turulepääsu võimaldamiseks tuleks kohaldada päritoluriigi 
põhimõtet, st kui tarnija on ühes liikmesriigis heakskiidu saanud, tuleks tal lubada tarbijaid 
varustada ka teistes liikmesriikides, ilma et tal tuleks seal täiendavaid tingimusi täita.

Muudatusettepanek 163
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
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"4. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis 
võivad hõlmata energiatõhusust 
edendava nõudluse juhtimise meetmeid 
ning kliimamuutustega võitlemise 
vahendeid ja varustuskindlust. Need 
meetmed võivad eelkõige ja vajadusel 
kõiki olemasolevaid siseriiklikke ja 
ühenduse vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri, sealhulgas 
võrkude vastastikuse ühendamise 
võimsus, hooldamiseks ja ehitamiseks. 
Asutamislepingu asjakohaseid sätteid 
täielikult arvesse võttes võivad 
liikmesriigid soodustada energia tarbijate 
ja tarnijate pikaajalisi lepinguid, mis 
aitavad energia tootmist ja jaotamist 
täiustada, andes tarbijatele õiglase osa 
sellest tulenevast kasust, tingimusel, et 
niisugused lepingud aitavad kaasa 
optimaalse investeeringute taseme 
saavutamisele energiasektoris.“

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema tähtis roll eesmärgiga tarbijatele tõhusalt kasu tuua.

Muudatusettepanek 164
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 e) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
avalda negatiivset mõju asjaomaste 
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töötajate tööhõivele, töötingimustele ega 
teavet, konsulteerimist ja osalust 
puudutavatele õigustele. Liikmesriigid 
konsulteerivad asjaomaste 
sotsiaalpartneritega käesoleva direktiivi 
mis tahes muudatuste rakendamise asjus, 
et leevendada negatiivseid tagajärgi 
asjaomastele töötajatele. Komisjon annab 
toimunud konsultatsioonidest ja võetud 
meetmetest aru gaasi- ja elektritootmise 
valdkonna sotsiaalse dialoogi 
komiteedele."

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõike 5 järele lisatakse uus lõige)

Selgitus

Vajatakse kaitsemeetmeid valdkonna töötajate kaitsmiseks elektri- ja gaasituru avanemise 
võimalike negatiivsete tagajärge eest. Võimalike negatiivsete tagajärgede leevendamiseks on 
tähtis, et neid arutataks sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek 165
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riiklikud reguleerivad asutused 
gaasiettevõtteid võtma kasutusele tariife, 
mis tõusevad kõrgema tarbimistaseme 
korral, selge eesmärgiga ergutada 
energiatõhusat käitumist, vähendada 
kodumajapidamiste gaasinõudlust ja 
seega majapidamiste süsihappegaasi 
heitmeid, samuti vähendada 
energiapuudust kannatavate 



AM\717626ET.doc 93/102 PE404.542v02-00

ET

majapidamiste energiakulusid."

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõike 6 järele lisatakse uus lõige)

Selgitus

Kõnealune tariifide kujundamise mudel pööraks praeguse hinnakujunduse mudeli pea peale. 
Ajal, mil me püüame vähendada energiatarbimist, pakub praegune hinnakujunduse mudel 
seda madalamaid hindu, mida rohkem energiat tarbitakse. Kõnealune mudel peaks olema 
elektriettevõtjate jaoks hindade suhtes neutraalne, kuid pakkuma stiimuleid energiatõhususe 
suurendamiseks. See hakkab toimima, kui kasutusele võetakse tõhusad arvestid.

Muudatusettepanek 166
Šarūnas Birutis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riiklikud reguleerivad asutused 
gaasiettevõtteid võtma kasutusele tariife, 
mis tõusevad kõrgema tarbimistaseme 
korral, selge eesmärgiga ergutada 
energiatõhusat käitumist, vähendada 
kodumajapidamiste gaasinõudlust ja 
seega majapidamiste süsihappegaasi 
heitmeid ja tagada, et esialgne gaasikogus 
võrdub madalama sissetulekuga 
majapidamiste gaasikuluga.“

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõike 6 järele lisatakse uus lõige)



PE404.542v02-00 94/102 AM\717626ET.doc

ET

Selgitus

Kõnealune tariifide kujundamise mudel pööraks praeguse hinnakujunduse mudeli pea peale. 
Ajal, mil me püüame vähendada energiatarbimist, pakub praegune hinnakujunduse mudel 
seda madalamaid hindu, mida rohkem energiat tarbitakse. Kõnealune mudel peaks olema 
elektriettevõtjate jaoks hindade suhtes neutraalne, kuid pakkuma stiimuleid energiatõhususe 
suurendamiseks. See hakkab toimima, kui kasutusele võetakse tõhusad arvestid.

Muudatusettepanek 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. „Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riikide reguleerivad asutused 
gaasitarnijaid võtma kasutusele 
hinnakujunduse mudeleid, mis hõlmavad 
rühmatariifide tõstmist, mille kaudu hind 
tõuseb suurema tarbimistaseme korral. 
Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 
see osa tarbimisest, mille suhtes kehtib 
madalam hind, on võrdväärne madalama 
sissetulekuga kodumajapidamiste 
tüüpilise tarbimisega.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõike 6 järele lisatakse uus lõige)

Selgitus

Kõnealune tariifide kujundamise mudel pööraks praeguse hinnakujunduse mudeli pea peale. 
Ajal, mil me püüame vähendada energiatarbimist, pakub praegune hinnakujunduse mudel 
seda madalamaid hindu, mida rohkem energiat tarbitakse. Kõnealune mudel peaks olema 
elektriettevõtjate jaoks hindade suhtes neutraalne, kuid pakkuma stiimuleid energiatõhususe 
jaoks. See hakkab toimima, kui kasutusele võetakse tõhusad arvestid.
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Muudatusettepanek 168
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 f) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. „Säästliku energiatarbimise 
edendamise ja energiapuuduse 
vähendamise eesmärgil volitavad riikide 
reguleerivad asutused gaasitarnijaid 
võtma kasutusele hinnakujunduse 
mudeleid, mis hõlmavad rühmatariifide 
tõstmist, mille kaudu hind tõuseb 
suurema tarbimistaseme korral. Riikide 
reguleerivad asutused tagavad, et see osa 
tarbimisest, mille suhtes kehtib madalam 
hind, on võrdväärne tüüpilise tarbimisega 
energiatõhusa maja kütmisel.”

Or. en

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõike 6 järele lisatakse uus lõige)

Selgitus

Kõnealune tariifide kujundamise mudel pööraks praeguse hinnakujunduse mudeli pea peale. 
Ajal, mil me püüame vähendada energiatarbimist, pakub praegune hinnakujunduse mudel 
seda madalamaid hindu, mida rohkem energiat tarbitakse. Kõnealune mudel peaks olema 
elektriettevõtjate jaoks hindade suhtes neutraalne, kuid pakkuma stiimuleid energiatõhususe 
suurendamiseks. See hakkab toimima, kui kasutusele võetakse tõhusad arvestid.

Muudatusettepanek 169
Romano Maria La Russa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 7: välja jäetud
"7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised.
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 7: välja jäetud
"7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de

Selgitus

Komiteemenetluse kasutamise ettepaneku eesmärgiks on Euroopa Parlamendi mõju piirata. 
Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks parlamendil õigus ainult komisjoni projekte tagasi 
lükata. Selle tulemusel jääksid demokraatlikust õigusloomeprotsessist kõrvale tähtsad energia 
siseturgu puudutavad otsused.
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Muudatusettepanek 171
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 7: välja jäetud
"7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de

Selgitus

 Komisjoni ettepanek võtta suuniseid vastu kontrolliga regulatiivmenetluse teel piirab oluliselt 
Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 172
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 3 lisatakse lõige 7: välja jäetud
"7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”
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Or. de

Selgitus

Tarbijakaitse tagamiseks olulised sätted tuleks lisada otse direktiivi. Seetõttu ei ole mingit 
vajadust suuniste vastuvõtmiseks volitusi delegeerida.

Muudatusettepanek 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Komisjon võtab käesoleva artikli 
rakendamiseks vastu suunised. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades ja selgitades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Eelmine direktiiv sisaldas sätteid lõpptarbijate, eriti kaitsetumate lõpptarbijate kaitsmiseks. 
Võrgust väljajätmist mainiti sõnaselgelt. Samal ajal ergutati liikmesriike võtma meetmeid 
läbipaistvuse suurendamiseks ning üldise teabe ja vaidluste lahendamise mehhanismide 
täiustamiseks. Praktikas ei ole aga tarbijad turu avanemisest kasu saanud. Seetõttu tuleb ette 
näha rakendamismehhanism, mis võimaldab liikmesriikidel nõudeid täpsustada.

Muudatusettepanek 174
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks suuniseid muuta. 
Kõnealust meedet, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, muudetakse
artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. de

Selgitus

Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 
suunised vastu tavakohase menetluse käigus. Komisjonile delegeeritavad volitused peaksid 
piirduma vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek 175
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib käesoleva artikli 
rakendamiseks võtta vastu suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

7. Pärast nõuetekohast konsulteerimist 
huvitatud sidusrühmadega võib komisjon 
käesoleva artikli rakendamiseks võtta vastu 
suunised.  Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada hea õigusloometava põhimõtete järgimine 
niisuguste suuniste koostamisel ja rakendamisel. 
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Muudatusettepanek 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 3a

Läbipaistvus ja teabe avaldamine 
lõpptarbijatele

1. Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijatele 
on kättesaadav läbipaistev, võrreldav, 
piisav ja ajakohane teave kohaldatavate 
hindade ja tariifide ning üldtingimuste 
kohta seoses juurdepääsuga artiklis 3 
nimetatud teenustele ja nende teenuste 
kasutamisega vastavalt lisa A sätetele. 
Võrgukasutajad ja vajaduse korral  
jaotusvõrguettevõtjad avaldavad 
nimetatud teabe kergesti kättesaadaval 
kujul.
2. Riikide reguleerivad asutused tagavad 
teabe jagamise, et lõpptarbijad saaksid 
interaktiivsete juhendite või samalaadsete 
vahendite abil iseseisvalt hinnata eri 
kasutusmudelite kulusid. Liikmesriigid 
tagavad, et kui turul sellised juhendid või 
vahendid puuduvad, teevad riikide 
reguleerivad asutused need 
kättesaadavaks.
3. Liikmesriigid tagavad, et riikide 
reguleerivad asutused saaksid 
võrgukasutajaid ja vajaduse korral 
jaotusvõrguettevõtjaid kohustada esitama 
tarbijatele teabe kehtivate tariifide kohta 
ostmise ajal ja kohas, et tagada tarbijate 
täielik teavitamine hinnatingimustest.

Or. en
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(Direktiivi 2003/55/EÜ lisatakse uus artikkel 3 a)

Selgitus

Et tagada tarbijatele võimalus valida õige tarnija, tuleb neile anda piisavalt teavet 
pakkumiste võrdlemiseks. Gaasituru pakkumised on ülimalt keerukad ja seetõttu on vaja uut 
artiklit 3 a, kus täpsustatakse läbipaistvusnõudeid.

Muudatusettepanek 177
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 2 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 4 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
“2. Kui liikmesriikides kehtib lubade 
andmise kord, tuleb neil sätestada 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
nõuded, mida peavad täitma 
maagaasirajatiste ehitamiseks ja/või 
kasutamiseks või maagaasi tarnimiseks 
luba taotlevad ettevõtjad. Liikmesriikidel 
ei ole mingil juhul õigust seostada lubade 
andmist kriteeriumidega, mis annavad 
pädevatele asutustele kaalutlusõiguse. 
Lubade andmise mittediskrimineerivad 
nõuded ja kord avalikustatakse.
Liikmesriigid tagavad, et rajatiste, 
torujuhtmete ja nendega seotud sisseseade 
jaoks lubade andmise menetluse käigus 
võetaks arvesse antud projekti tähtsust 
energia siseturu jaoks.“

Or. en

(Muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 4 lõike 2 sõnastust)

Selgitus

Piisava infrastruktuuri puudumine on energia siseturu loomise lõpuleviimisel suureks 
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takistuseks. Paljudes liikmesriikides ei ole uue infrastruktuuri rajamise ja olemasoleva 
infrastruktuuri ajakohastamise projekte võimalik ellu viia raskuste tõttu lubade andmise 
menetluses.
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