
AM\717803ET.doc PE404.707v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2007/0199(COD)

14.4.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
38–163

Raporti projekt
Atanas Paparizov
(PE402.501v01-00)

Maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimused

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
(KOM(2007)0532 - C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))



PE404.707v01-00 2/101 AM\717803ET.doc
Freelance-tõlge

ET

AM_Com_LegReport



AM\717803ET.doc 3/101 PE404.707v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – 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. 

(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. Lisaks puudub mõnedes 
piirkondades piiriülene võrkudevaheline 
ühendusvõimsus, mis takistab turu 
integratsiooni. 

Or. en

Selgitus 

Tuleks märkida, et mõnes liikmesriigis puudub piiriülene võrkudevaheline ühendusvõimsus.
Kõnealune olukord pärsib turgude integreerumist ja seega Euroopa energiaturgu. 

Muudatusettepanek 39
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
ühelegi ühenduse äriühingule õigust müüa 
kõikides liikmesriikides maagaasi võrdsetel 
tingimustel ilma diskrimineerimise ja 
ebasoodsate teguriteta. Seni puudub 

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

eelkõige mittediskrimineeriv võrgule 
juurdepääs ning kõikides liikmesriikides 
võrdselt tõhusa tasemega ametlik 
järelevalve, samuti on veel isoleeritud 
turgusid.

Or. lt

Muudatusettepanek 40
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – 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.

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

Or. {DE}

Selgitus

Määruse eesmärgiks peaks olema diskrimineerimiseta juurdepääsu tagamine võrkudele, kuid 
selle eesmärgiks ei saa olla maagaasi müümine võrdsetel tingimustel kõikides liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 41
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
ühelegi ühenduse äriühingule õigust 

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
liikmesriikide kõikidele äriühingutele
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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. 

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. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastusest jääb mulje, et komisjoni vaadeldavad konkurentsiprobleemid 
esinevad kõikides ELi liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 42
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus – 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.

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada 
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.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastusest jääb mulje, et komisjoni vaadeldavad konkurentsiprobleemid 
esinevad kõikides ELi liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 43
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Esimese sammuna turgude 
integreerimiseks ja Euroopa energia 
siseturu väljaarendamiseks tuleks 
saavutada piisav gaasivõrkude piiriüleste 
ühendusvõimsuste tase.

Or. en

Selgitus

Käesolev uus põhjendus oleks kooskõlas 8.-9. märtsil 2007 Brüsselis toimunud Euroopa 
Ülemkogu eesistujariigi järeldustega, tunnistades, et tegelikkuses on vajalike 
ühendusvõimsuste tase ELi erinevates piirkondades erinev. 

Muudatusettepanek 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Esimese sammuna turgude 
integreerimiseks ja Euroopa energia 
siseturu väljaarendamiseks tuleks 
saavutada piisav gaasivõrkude piiriüleste 
ühendusvõimsuste tase.

Or. en

Selgitus

Käesolev uus põhjendus on kooskõlas 8.-9. märtsil 2007 Brüsselis toimunud Euroopa 
Ülemkogu eesistujariigi järeldustega, tunnistades, et tegelikkuses on vajalike 
ühendusvõimsuste tase ELi erinevates piirkondades erinev.
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Muudatusettepanek 45
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Euroopa Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „Euroopa 
energiapoliitika” rõhutati, et oluline on viia 
lõpule maagaasi siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse gaasiettevõtjatele. Komisjoni 
teatisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule gaasi ja elektri siseturu 
väljavaadete kohta ning komisjoni teatisest 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 17 kohase 
Euroopa gaasi- ja elektrisektoreid käsitleva 
uurimise kohta (lõpparuanne) nähtus, et 
olemasolevaid eeskirju ja meetmeid ei ole 
kõikides liikmesriikides piisaval määral 
üle võetud ja hästi toimiva energia siseturu 
eesmärki ei ole seni õnnestunud 
rahuldavalt teostada.

Or. de

Selgitus

Sektoripõhine uuring viidi 2005. aasta juulis läbi ajal, kui enamik liikmesriike ei olnud 
gaasidirektiivi täiel määral üle võtnud. Komisjon teatas veel 2006. aasta detsembris (vt 
MEMO/06/481), et 25st liikmesriigist 16 ei olnud kehtivaid õigusakte kas üldse üle võtnud või 
ei olnud seda teinud piisaval määral. Ühenduse kehtiv õigus tuleb nõuetekohaselt 
liikmesriikide õigusesse üle võtta. 
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Muudatusettepanek 46
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. lt

Muudatusettepanek 47
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelkõige on vaja paremat koostööd ja 
kooskõlastamist põhivõrguettevõtjate 
[termin muutunud, varem: edastusvõrgu 
haldur] vahel, et tagada tõhusa piiriülese 
põhivõrkudele juurdepääsu pakkumiseks ja 
haldamiseks vajalike tehniliste ja 
kaubandusreeglite järkjärguline 
vastavusseviimine ning tagada ühenduse 
põhivõrkude kooskõlastatud ja piisavalt 

(6) Eelkõige on vaja gaasivõrkude 
füüsiliste ühenduste rajamist ja paremat 
koostööd ja kooskõlastamist 
põhivõrguettevõtjate [termin muutunud, 
varem: edastusvõrgu haldur] vahel, et 
tagada tõhusa piiriülese põhivõrkudele 
juurdepääsu pakkumiseks ja haldamiseks 
vajalike tehniliste ja kaubandusreeglite 
järkjärguline vastavusseviimine ning 
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tulevikkuvaatav kavandamine ja hea 
tehniline areng, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset, ning edendada 
energiatõhusust, teadusuuringuid ja 
innovatsiooni eelkõige selleks, et tagada 
taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja 
vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia levitamine. 
Põhivõrguettevõtjad peaksid haldama oma 
võrku kooskõlas kõnealuste vastavusse 
viidud tehniliste ja turureeglitega.

tagada ühenduse põhivõrkude 
kooskõlastatud ja piisavalt tulevikkuvaatav 
kavandamine ja hea tehniline areng, võttes 
nõuetekohaselt arvesse keskkonnakaitset, 
ning edendada energiatõhusust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige 
selleks, et tagada taastuvenergia 
ulatuslikum kasutamine ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia 
levitamine. Põhivõrguettevõtjad peaksid 
haldama oma võrku kooskõlas kõnealuste 
vastavusse viidud tehniliste ja 
turureeglitega.

Or. lt

Muudatusettepanek 48
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Mõne liikmesriigi turud ei ole 
naaberturgudega ühendatud või on 
ühendus ebapiisav ja turg on endiselt 
isoleeritud. Siseturu saavutamine ei ole 
võimalik ilma vajalike täiendavate 
piiriüleste võrkudevaheliste ühendusteta. 
Võrkude kavandamisel liikmesriikide ja 
ELi tasandil tuleks põhirõhk asetada 
kolmandate isikute juurdepääsuga 
piiriüleste võrkudevaheliste 
ühendusvõimsuste arendamisele, et gaasi 
siseturul oleks võimalik gaasi osta ja 
müüa. 

Or. en

Selgitus

Põhjenduses ei mainita kõnealust olulist aspekti, millest tulenevad aga käesoleva määruse 
mõned punktid.
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Muudatusettepanek 49
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi tasandil viib avalikku konsulteerimist praegu läbi ERGEG. Seetõttu peaks kõnealuse 
ülesande enda peale võtma amet, sest tal on avaliku konsulteerimise läbiviimisel juba 
väljakujunenud eeskirjad ja kogemused. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, 
samal ajal kui põhivõrguettevõtja võib olla huvitatud pool. Protsessi tõhususe tagamiseks 
tuleks samuti rõhutada, et ülemäärasel arvul konsulteerimisorganite loomine võib kaasa tuua 
topeltkonsulteerimise. 

Muudatusettepanek 50
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku eeldatava töö tulemustest on 
huvitatud kõik turuosalised. Seepärast on 
tingimata vaja konsulteerimisprotsessi 
ning olemasolevad konsulteerimise 
soodustamiseks ja ühtlustamiseks loodud 

välja jäetud
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struktuurid, nagu EASEE—gas 
(European Association for the 
Streamlining of Energy Exchange), 
etendavad olulist rolli.

Or. en

Selgitus

ELi tasandil viib avalikku konsulteerimist praegu läbi ERGEG. Seetõttu peaks kõnealuse 
ülesande enda peale võtma amet, sest tal on avaliku konsulteerimise läbiviimisel juba 
väljakujunenud eeskirjad ja kogemused. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, 
samal ajal kui põhivõrguettevõtja võib olla huvitatud pool. Protsessi tõhususe tagamiseks 
tuleks samuti rõhutada, et ülemäärasel arvul konsulteerimisorganite loomine võib kaasa tuua 
topeltkonsulteerimise.

Muudatusettepanek 51
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi tasandil viib avalikku konsulteerimist praegu läbi ERGEG. Seetõttu peaks kõnealuse 
ülesande enda peale võtma amet, sest tal on avaliku konsulteerimise läbiviimisel juba 
väljakujunenud eeskirjad ja kogemused. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, 
samal ajal kui põhivõrguettevõtja võib olla huvitatud pool. Protsessi tõhususe tagamiseks 
tuleks samuti rõhutada, et ülemäärasel arvul konsulteerimisorganite loomine võib kaasa tuua 
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topeltkonsulteerimise.

Muudatusettepanek 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

ELi tasandil viib avalikku konsulteerimist praegu läbi ERGEG. Seetõttu peaks kõnealuse 
ülesande enda peale võtma amet, sest tal on avaliku konsulteerimise läbiviimisel juba 
väljakujunenud eeskirjad ja kogemused. Lisaks tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, 
samal ajal kui põhivõrguettevõtja võib olla huvitatud pool. 

Muudatusettepanek 53
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et tugevdada konkurentsi likviidsete 
gaasi hulgimüügiturgude abil, on oluline, et 
gaasiga saaks kaubelda, olenemata selle 
asukohast võrgus. Ainus viis selle 
saavutamiseks on anda võrgu kasutajatele 

(9) Et tugevdada konkurentsi likviidsete 
gaasi hulgimüügiturgude abil, on oluline, et 
gaasiga saaks kaubelda, olenemata selle 
asukohast võrgus. Sisse-välja süsteeme ei 
tohiks siiski kohustuslikuks muuta, sest 
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vabadus reserveerida eraldi sisse- ja 
väljavooluvõimsusi, nii et lepinguliste 
marsruutide asemel tekib gaasi transport 
tsoonist tsooni. Sisse-välja süsteemide 
sobivuse eelistamist konkurentsi arengu 
soodustamiseks mainis enamik 
sidusrühmi juba kuuendal Madridi 
foorumil.

need ei kajasta alati asjakohaselt 
transpordikulusid ja ei ole seetõttu võib-
olla alati sobivad, sest transiit- ja 
tarbijariikide vahel on oluline erinevus.
Liikmesriikidele peaks seetõttu jääma 
sisse-välja süsteemide rajamise võimalus.

Or. en

Selgitus

Sisse-välja süsteemid peaksid olema üks võimalustest. Neid ei tohiks siiski kohustuslikuks 
muuta, sest nad ei kajasta asjakohaselt transpordikulusid. 

Muudatusettepanek 54
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada võrdne juurdepääs võrgu 
füüsilise seisundiga seotud andmetele, et 
kõik turuosalised saaksid hinnata nõudluse 
ja pakkumise üldist olukorda ning teha 
kindlaks hulgimüügihinna muudatuste 
põhjused. Need andmed hõlmavad ka 
täpsemat teavet pakkumise ja nõudluse, 
võrgu läbilaskevõime, voogude ja 
käigushoidmise, tasakaalustamise ning 
hoidlate olemasolu ja kasutamise kohta. 
Kuna see teave on turu toimimiseks 
oluline, on vaja kaotada 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu 
avalikustamisele seatud piirangud.

(12) Tuleb tagada võrdne juurdepääs võrgu 
füüsilise seisundiga seotud andmetele, et 
kõik turuosalised saaksid hinnata nõudluse 
ja pakkumise üldist olukorda ning teha 
kindlaks hulgimüügihinna muudatuste 
põhjused. Need andmed hõlmavad ka 
täpsemat teavet pakkumise ja nõudluse, 
võrgu läbilaskevõime, voogude ja 
käigushoidmise, tasakaalustamise ning 
hoidlate olemasolu ja kasutamise kohta, 
kui see ei puuduta seaduslikke
ärisaladusi.

Or. de

Selgitus

Transpordi- ja hoidlateenuseid pakkuvate klientide õigust neid käsitlevate andmete (nt 
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veokogused) konfidentsiaalsele kasutamisele ei tohi piirata viisil, mis võimaldab teha 
järeldusi nende käitumise kohta kaubandusturul. Võrgukasutajate majanduslikult tundliku 
teabe edastamine teistele turustajatele/konkurentidele võib anda viimastele võimaluse jälgida 
tarne- ja müügiandmeid. Seetõttu tuleks kehtiv niinimetatud kolme võrgukasutaja reegel
(määruse 1775/2005 artikli 6 lõige 5) alles jätta.

Muudatusettepanek 55
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada võrdne juurdepääs võrgu 
füüsilise seisundiga seotud andmetele, et 
kõik turuosalised saaksid hinnata nõudluse 
ja pakkumise üldist olukorda ning teha 
kindlaks hulgimüügihinna muudatuste 
põhjused. Need andmed hõlmavad ka 
täpsemat teavet pakkumise ja nõudluse, 
võrgu läbilaskevõime, voogude ja 
käigushoidmise, tasakaalustamise ning 
hoidlate olemasolu ja kasutamise kohta. 
Kuna see teave on turu toimimiseks 
oluline, on vaja kaotada 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu 
avalikustamisele seatud piirangud. 

(12) Tuleb tagada võrdne juurdepääs võrgu 
füüsilise seisundiga seotud andmetele, et 
kõik turuosalised saaksid hinnata nõudluse 
ja pakkumise üldist olukorda ning teha 
kindlaks hulgimüügihinna muudatuste 
põhjused. Need andmed hõlmavad ka 
täpsemat koondteavet pakkumise ja 
nõudluse, võrgu läbilaskevõime, voogude 
ja käigushoidmise, tasakaalustamise ning 
hoidlate olemasolu ja kasutamise kohta. 
Kuna see koondteave on turu toimimiseks 
oluline, on vaja osaliselt kaotada 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu 
avalikustamisele seatud piirangud olulistes 
punktides, piiramata üksikkasutajate 
andmete konfidentsiaalsust.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja äritegevuse konfidentsiaalsusnõuete vahel peab olema selge tasakaal. 
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Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et suurendada usaldust turu 
vastu, peavad turuosalised olema kindlad, 
et kuritarvituste eest karistatakse. Pädevatel 
asutustel peaks olema võimalus uurida 
tõhusalt turgude kuritarvitamist. Seepärast 
peab pädevatel asutustel olema juurdepääs 
andmetele, mis sisaldavad teavet 
tarneettevõtja tehtud tegevuslike otsuste 
kohta. Gaasiturul edastatakse kõik sellised 
otsused süsteemihalduritele võimsuste 
reserveerimise, registreerimise ja tegelike 
voogudena. Süsteemihaldurid peaksid selle 
teabe hoidma pädevate asutuste jaoks 
kättesaadavana teatava kindlaksmääratud 
aja jooksul.

(13) Selleks et suurendada usaldust turu 
vastu, peavad turuosalised olema kindlad, 
et kuritarvituste eest karistatakse. Pädevatel 
asutustel peaks olema võimalus uurida 
tõhusalt turgude kuritarvitamist. Seepärast 
peab pädevatel asutustel olema juurdepääs 
andmetele, mis sisaldavad teavet 
tarneettevõtja tehtud tegevuslike otsuste 
kohta. Gaasiturul edastatakse kõik sellised 
otsused süsteemihalduritele võimsuste 
reserveerimise, registreerimise ja tegelike 
voogudena. Süsteemihaldurid peaksid selle 
teabe hoidma pädevate asutuste jaoks 
kättesaadavana viie aasta jooksul. 

Or. ro

Selgitus

Kooskõla artikli 6b lõikega 1.

Muudatusettepanek 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Konkurents kodutarbijate pärast 
eeldab, et uutele jaeturgudele siseneda 
soovivaid tarnijaid ei tohi tõkestada. 
Seepärast peavad kõik turuosalised 
teadma varustusahelaga seotud eeskirju 
ja kohustusi ning neid peab ühtlustama, 
et tugevdada ühenduse turu 

(14) Konkurents kodutarbijate pärast 
eeldab, et uutele jaeturgudele siseneda 
soovivaid tarnijaid ei tohi tõkestada.
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integratsiooni.

Or. de

Selgitus

Käesolev säte riivab liikmesriikide suveräänseid õigusi ja tuleks seepärast välja jätta. 

Muudatusettepanek 58
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Konkurents kodutarbijate pärast 
eeldab, et uutele jaeturgudele siseneda 
soovivaid tarnijaid ei tohi tõkestada. 
Seepärast peavad kõik turuosalised 
teadma varustusahelaga seotud eeskirju 
ja kohustusi ning neid peab ühtlustama, 
et tugevdada ühenduse turu 
integratsiooni.

(14) Konkurents kodutarbijate pärast 
eeldab, et uutele jaeturgudele siseneda 
soovivaid tarnijaid ei tohi tõkestada.

Or. de

Selgitus

Vrdl muudatusettepaneku selgitus gaasi siseturu direktiivi artikli 3 lõike 7 kohta.

Muudatusettepanek 59
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Juurdepääs gaasihoidlatele ja 
veeldusjaamadele on ebapiisav, mistõttu 
tuleb eeskirju parandada. Elektri- ja 
gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste 

(15) Juurdepääs gaasihoidlatele ja 
veeldusjaamadele on osas liikmesriikides 
ebapiisav, mistõttu tuleb kehtivate 
eeskirjade ülevõtmist parandada. Elektri-
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töörühma (ERGEG) järelevalvest ilmnes, 
et Madridi foorumil kõikide sidusrühmade 
vahel kokku lepitud vabatahtlikke 
suuniseid, mis käsitlevad kolmandate 
isikute juurdepääsu head tava, ei kohaldata 
piisavalt ning seetõttu tuleb need teha 
siduvaks.

ja gaasisektori Euroopa reguleerivate 
asutuste töörühma (ERGEG) järelevalvest 
ilmnes, et Madridi foorumil kõikide 
sidusrühmade vahel kokku lepitud 
vabatahtlikke suuniseid, mis käsitlevad 
kolmandate isikute juurdepääsu head tava, 
ei kohaldata kohati piisavalt ning seetõttu 
tuleb need teha siduvaks. Isegi kui 
nüüdseks on vabatahtlikud suunised kogu 
ELis peaaegu täielikult üle võetud, 
suurendab siduvaks muutmine 
võrguettevõtjate usaldust hoidlatele 
mittediskrimineeriva juurdepääsu suhtes.

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikud suunised, milles käsitletakse gaasihoidlate halduritele kolmandate isikute 
juurdepääsu head tava, on praegu paljudes liikmesriikides ülevõtmisel. Turuosaliste usaldus 
selle tegelikkuses toimiva juurdepääsu suhtes on aga praeguseks väike. Kõnealuste eeskirjade 
siduvaks muutmine toimib seega usaldust tekitava meetmena. 

Muudatusettepanek 60
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Juurdepääs gaasihoidlatele ja 
veeldusjaamadele on ebapiisav, mistõttu 
tuleb eeskirju parandada. Elektri- ja 
gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste 
töörühma (ERGEG) järelevalvest ilmnes, 
et Madridi foorumil kõikide sidusrühmade 
vahel kokku lepitud vabatahtlikke 
suuniseid, mis käsitlevad kolmandate 
isikute juurdepääsu head tava, ei kohaldata 
piisavalt ning seetõttu tuleb need teha 
siduvaks.

(15) Juurdepääs gaasihoidlatele ja 
veeldusjaamadele on ebapiisav, mistõttu 
tuleb eeskirju parandada. Elektri- ja 
gaasisektori Euroopa reguleerivate asutuste 
töörühma (ERGEG) järelevalvest ilmnes, 
et Madridi foorumil kõikide sidusrühmade 
vahel kokku lepitud vabatahtlikke 
suuniseid, mis käsitlevad kolmandate 
isikute juurdepääsu head tava, ei kohaldata 
piisavalt ning seetõttu tuleb need teha 
siduvaks. Ka on vaja kehtestada ranged ja 
ühtlustatud juurdepääsutingimused 
kõikidele veeldusjaamadele.
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Or. en

Selgitus

Erandiks olevate veeldusjaamade puhul piirdutaks põhjenduses erandi reguleerimisalaga.

Muudatusettepanek 61
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Seoses määrusega (EÜ) nr 1775/2005 
tuleks komisjonile anda eelkõige õigus 
kehtestada või vastu võtta vajalikud 
suunised, et tagada käesoleva määruse 
eesmärgi saavutamiseks vajalik 
minimaalne ühtlustamistase. Kuna need 
on üldist laadi meetmed, mille eesmärk on 
muuta määruse (EÜ) nr 1775/2005 
väheolulisi sätteid ja täiendada määrust 
(EÜ) nr 1775/2005 uute väheoluliste 
sätete lisamisega, tuleks kõnealused 
meetmed vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Der Kommission steht gemäß Verordnung 1775/2005 lediglich das Recht zu, vom 
Gesetzgeber verabschiedete Leitlinien zu ändern, nicht jedoch zu erlassen. Der Artikel kommt 
einer Generalbevollmächtigung der Kommission zum Erlass von Leitlinien gleich, die nach 
Ansicht der Kommission „zur Harmonisierung“ erforderlich sind. Eine pauschale 
Ermächtigung für den Erlass von Leitlinien allein mit dem Ziel der Harmonisierung sind mit 
dem Demokratieprinzip unvereinbar. Besonders problematisch erscheint die Unterstellung 
der Kausalität, dass Leitlinien mit dem Ziel der Harmonisierung grundsätzlich von 
allgemeiner Tragweite seien und per se nicht wesentliche Ergänzungen darstellten.
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Muudatusettepanek 62
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Tekstis asendatakse sõna „põhivõrk” 
läbivalt sõnaga „põhiinfrastruktuur”

Or. en

Selgitus

Gaasidirektiivi 2003/55/EÜ ja Euroopa Komisjoni uue ettepaneku tähendusest tulenevalt ei 
tohiks olla raske öelda, et veeldusjaamad ja maa-alused hoidlad on osa keskmisest turust, 
mitte eelnevast turust. Need asetuvad põhivõrguga samasse konteksti ja seetõttu tuleks neid 
samasugusel viisil käsitleda. Gaasi põhiinfrastruktuuri mõiste kasutamine on infrastruktuuri 
kolme haru suhtes hõlpsalt kohaldatav ja soodustab kõikide sidusrühmade poolset
arusaamist. 

Muudatusettepanek 63
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
ning hästi toimiva ja läbipaistva 
hulgimüügituru teket; määruses 
sätestatakse meetmed nimetatud eeskirjade 
ühtlustamiseks, et võimaldada piiriülest 
gaasiga kauplemist ja jaetarbijatele 
tarnimist.

c) soodustada hästi toimiva ja läbipaistva 
hulgimüügituru teket; määruses 
sätestatakse meetmed nimetatud eeskirjade 
ühtlustamiseks, et võimaldada piiriülest 
gaasiga kauplemist.

Or. en
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Selgitus

Piiriüleste jaemüügiturgude eesmärki ei lähe vaja hästi toimivate piirkondlike ja ühenduse 
hulgimüügiturgude arenguks, millele käesolevas määruses tuleks keskenduda. Kõnealuse 
reguleerimiseesmärgi mõju tuleks täies ulatuses hinnata ning hoolikalt analüüsida kulusid ja 
kasu, sest tõenäoliselt on sellega seotud märkimisväärsed luhtunud kulud, mis on kasust 
suuremad. 

Muudatusettepanek 64
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
ning hästi toimiva ja läbipaistva 
hulgimüügituru teket; määruses 
sätestatakse meetmed nimetatud eeskirjade
ühtlustamiseks, et võimaldada piiriülest 
gaasiga kauplemist ja jaetarbijatele 
tarnimist.

c) soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
ning hästi toimiva ja läbipaistva 
hulgimüügituru teket; määruses 
sätestatakse meetmed nimetatud 
juurdepääsueeskirjade ühtlustamiseks, et 
võimaldada piiriülest gaasiga kauplemist ja 
jaetarbijatele tarnimist.

Or. de

Selgitus

Tariifide ja nende arvestamise aluste kindlaksmääramine peaks jääma eranditult riikide 
reguleerivate asutuste ülesandeks. Ainult sellisel viisil on võimalik tagada artiklis 1a 
sõnastatud riikide ja piirkondade turgude eripärade arvessevõtmise nõude täitmine. 

Muudatusettepanek 65
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 1 lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud eesmärgid 
hõlmavad ka võrgule juurdepääsuga 
seotud tariifide ühtlustatud põhimõtete või 
nende arvestamise aluseks oleva 
metoodika sätestamist, 
juurdepääsuteenuste kehtestamist 
kolmandatele isikutele, võimsuse 
jaotamise ja võrkude ülekoormusega 
tegelemise ühtlustatud põhimõtete 
määratlemist, läbipaistvusnõuete, 
tasakaalustuseeskirjade ja 
tasakaalustamatuse eest määratavate tasude 
kindlaksmääramist ning võimsusega 
kauplemise hõlbustamist.”

Esimeses lõigus osutatud eesmärgid 
hõlmavad võimsuse jaotamise ja võrkude 
ülekoormusega tegelemise ühtlustatud 
põhimõtete määratlemist, 
läbipaistvusnõuete, tasakaalustuseeskirjade 
ja tasakaalustamatuse eest määratavate 
tasude kindlaksmääramist ning võimsusega 
kauplemise hõlbustamist.”

Or. de

Selgitus

Tariifide ja nende arvestamise aluste kindlaksmääramine peaks jääma eranditult riikide 
reguleerivate asutuste ülesandeks. Ainult sellisel viisil on võimalik tagada artiklis 1a 
sõnastatud riikide ja piirkondade turgude eripärade arvessevõtmise nõude täitmine.

Muudatusettepanek 66
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkti 2 punkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2 lõike 1 punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõike 1 punkt 1 asendatakse 
järgmisega:
1) edastus – maagaasi transportimine 
transiiditoru või torustiku kaudu, mis 
koosneb peamiselt kõrgsurvetorudest, 
välja arvatud transportimine tootmisetapi 
toru või torustiku kaudu ning 
transportimine hoidla ja kohalike 
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jaotusvõrkude vahel kasutatavate toru või 
torustike kaudu, ning üldiselt välja 
arvatud torude kaudu, mida kasutatakse 
maagaasi kohaliku turustamise 
kontekstis. [...]”

Or. en

Selgitus

Edastuse praegune määratlus on ebaselge ja eksitav ning tuleks seepärast selgemaks muuta. 

Muudatusettepanek 67
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkti 2 punkt a 
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2 lõike 1 punktid 29 a ja 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. gaasi põhiinfrastruktuur – põhivõrk 
või hoidla või veeldusjaam;
29 b. gaasi põhiinfrastruktuuriettevõtja –
gaasi põhiinfrastruktuuri rajatise 
haldamise eest vastutav füüsiline või 
juriidiline isik.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
et tagada Euroopa maagaasi põhivõrgu 
optimaalne juhtimine, kooskõlastatud 
haldamine ja hea tehniline areng. Kõik 
põhivõrguettevõtjad vastutavad direktiivi 
2003/55/EÜ artiklist 8 tulenevate 
kohustuste täitmise eest. Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
volitused ja ülesanded on seetõttu piiratud 
põhivõrguettevõtjate tegevusega, mis 
eeldab kooskõlastamist ja ühtlustamist 
gaasi siseturul tervikuna.

Or. en

Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku moodustamise äärmiselt oluliseks 
eesmärgiks on ELi gaasivõrgustiku arengu tagamine, mis tagab tõkete puudumise 
gaasivõrkude kooskõlastatud haldamisel. Äärmiselt oluline on ka piiride seadmine Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku esmajoones seaduslikele kohustustele. 

Muudatusettepanek 69
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
et tagada Euroopa maagaasi põhivõrgu 
optimaalne juhtimine, kooskõlastatud 
haldamine ja hea tehniline areng ning 
toetada piiriülest kaubandust ja hästi 
toimivaid turgusid.

Or. en
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Selgitus

Piirkondliku koostöö tugevdamine ja Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku moodustamine 
on oluline edasiliikumine põhivõrguettevõtjate vahelises koostöös. Lisaks käesolevale 
ettepanekule on vajalik tõhus põhivõrguettevõtjate vaheline koostöö reaalajas kogu Euroopa 
võrgu ulatuses, et kõrvaldada kõik piiriülese kaubanduse tõkked, integreerida ülisuured 
energiavõimsused ja tegutseda vahejuhtumite korral tõhusalt (vt Saksamaa ja Itaalia). 

Muudatusettepanek 70
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
et tagada Euroopa maagaasi põhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline 
areng. Ühelegi põhivõrguettevõtjale ei tohi 
teha takistusi Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku koostöös 
osalemisel. 

Or. ro

Selgitus

Koostöös osalemise võimaluse andmine kõikidele põhivõrguettevõtjatele nende suurusest, 
asukohast või ELi territooriumil tegutsemise ulatusest sõltumatult on äärmiselt oluline. 

Muudatusettepanek 71
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
et tagada Euroopa maagaasi põhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline areng 
ning edendada gaasi siseturu 
lõpuleviimist.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada põhivõrguettevõtjate poolne turuintegratsioonile kaasaitamine, on vaja 
kehtestada Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku selgesõnalise ülesandena 
turuintegratsiooni edendamine. 

Muudatusettepanek 72
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi, mis sisaldab ka teiste 
sidusrühmadega konsulteerimise eeskirju.

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi.

Or. en

Selgitus

Seni on ELi tasandil konsulteerimine olnud ERGEGi ülesanne. See ülesanne tuleks anda 
tulevasele ametile, mis tegeleb avaliku huvi kaitsmisega. 
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Muudatusettepanek 73
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi, mis sisaldab ka teiste 
sidusrühmadega konsulteerimise eeskirju.

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi.

Or. en

Selgitus

Seni on ELi tasandil konsulteerimine olnud ERGEGi ülesanne. See ülesanne tuleks anda 
tulevasele ametile, mis tegeleb avaliku huvi kaitsmisega.

Muudatusettepanek 74
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi, mis sisaldab ka teiste 
sidusrühmadega konsulteerimise eeskirju.

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi.
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Or. en

Selgitus

Seni on ELi tasandil konsulteerimine olnud ERGEGi ülesanne. See ülesanne tuleks anda 
tulevasele ametile, mis tegeleb avaliku huvi kaitsmisega.

Muudatusettepanek 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi, mis sisaldab ka teiste 
sidusrühmadega konsulteerimise eeskirju.

1. Hiljemalt […] esitavad maagaasi 
põhivõrguettevõtjad komisjonile ja ametile 
loodava Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja 
kavandi, tulevaste liikmete nimekirja ja 
töökorra kavandi.

Or. en

Selgitus

Seni on ELi tasandil konsulteerimine olnud ERGEGi ülesanne. See ülesanne tuleks anda 
tulevasele ametile, mis tegeleb avaliku huvi kaitsmisega.

Muudatusettepanek 76
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Võrgukasutajate asjakohaseks 
esindamiseks ja konsultatsioonideks 
moodustatakse põhivõrgukasutajate 
Euroopa võrgustik (ENTSUG).

Or. de

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et mittediskrimineeriva turu tagamine on reguleerivate asutuste 
kohustus, on üllatav, et kolmas siseturu pakett ei sisalda sätteid võrgukasutajate asjakohase 
esindatuse kohta. Kuna Euroopa turgude areng avaldab mõju ka võrgukasutajatele, peab 
nende arvamust võtma samamoodi arvesse nagu võrguettevõtjate arvamust. Võrgukasutajaid 
peaks esindama ametlik institutsioon, et neil oleks võimalik tõhusalt ja ametlikult 
konsulteerimisprotsessis osaleda. 

Muudatusettepanek 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuue nädala jooksul alates põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi saamisest esitab amet komisjonile 
nende kohta arvamuse. 

2. Kuue nädala jooksul alates põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi saamisest ning pärast 
võrgukasutajate ja klientidega 
konsulteerimist esitab amet komisjonile 
nende kohta arvamuse. 

Or. en

Selgitus

Amet peaks andma võrgukasutajatele ja klientidele (nagu direktiivis määratletud) võimaluse 
esitada oma arvamused Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja, 
liikmete ja töökorra kohta, sest selle määratlemiseks, kas eeskirjad toetavad tõhusa turu 
arengut või mitte, on nad kõige sobivamad isikud. 
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Muudatusettepanek 78
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reeglite väljatöötamisel 
konsulteeritakse põhivõrgukasutajate 
Euroopa võrgustikuga. 

Or. de

Selgitus

Pidades silmas asjaolu, et mittediskrimineeriva turu tagamine on reguleerivate asutuste 
kohustus, on üllatav, et kolmas siseturu pakett ei sisalda sätteid võrgukasutajate asjakohase 
esindatuse kohta. Kuna Euroopa turgude areng avaldab mõju ka võrgukasutajatele, peab 
nende arvamust võtma samamoodi arvesse, nagu võrguettevõtjate arvamust. Võrgukasutajaid 
peaks esindama ametlik institutsioon, et neil oleks võimalik tõhusalt ja ametlikult 
konsulteerimisprotsessis osaleda. 

Muudatusettepanek 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2b lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kuue nädala jooksul alates põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi saamisest esitab amet komisjonile 
nende kohta arvamuse.

3. Kuue nädala jooksul alates põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi saamisest esitab amet komisjonile 
nende kohta arvamuse, võttes arvesse 
ameti lõike 2 kohaselt esitatud arvamust.

Or. en



PE404.707v01-00 30/101 AM\717803ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Komisjon peaks Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku põhikirja, liikmete ja 
töökorra otsustamisel ameti esitatud arvamuse kaudu arvesse võtma võrgukasutajate ja 
klientide poolt ametile esitatud seisukohti. 

Muudatusettepanek 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) arvamused ja soovitused artiklis 2e 
osutatud suuniste ja reeglite kavandite 
kohta;

Or. en

Selgitus

Vt esitatud artiklite 2e, 2 e a ja 2e b selgitust. Käesolev muudatusettepanek kohandab teksti 
uue korraga. 

Muudatusettepanek 81
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik valmistab ette ja esitab ametile 
heakskiitmiseks vastavalt määruse (EÜ) 
nr …(millega asutatakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artiklile X, ning artiklis 2e 
sätestatud korrale:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste reeglite kavandid;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) iga-aastase tööprogrammi, mis põhineb 
ameti püstitatud prioriteetidel;

e) aastaaruande; e) aastaaruande;

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

Or. en

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomise, mis 
annab põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab. 

Muudatusettepanek 82
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik valmistab ette ja esitab ametile 
heakskiitmiseks vastavalt määruse (EÜ) 
nr …(millega asutatakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artiklile X, ning artiklis 2e 
sätestatud korrale:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste reeglite kavandid;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) iga-aastase tööprogrammi, mis põhineb 
ameti püstitatud prioriteetidel;

e) aastaaruande; e) aastaaruande;

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

Or. en

Selgitus

Esitatud tehniliste reeglite kohaldamisala ja põhjalikkus tuleks eelnevalt kindlaks määrata. 
Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet peaks andma komisjonile ametlikku 
nõu Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku jaoks ette nähtud strateegiliste suuniste vormis, 
mille alusel valmistatakse ette siduvatel strateegilistel suunistel põhinevate tehniliste reeglite 
kavandid. Reeglite kavandid tuleks pärast Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikuga 
kokkuleppe saavutamist esitada energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile. 
Erinev lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu, viimane annab 
aga põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse.

Muudatusettepanek 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik valmistab ette ja esitab ametile 
heakskiitmiseks vastavalt määruse (EÜ) 
nr …(millega asutatakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
koostööamet) artiklile X, ning artiklis 2e 
sätestatud korrale:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste reeglite kavandid;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava, sealhulgas nõudluse 
juhtimise prognoosi;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) iga-aastase tööprogrammi;
e) aastaaruande; e) aastaaruande;

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

Or. en

Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks esitama ametile pärast põhjalikke 
konsulteerimisi heakskiitmiseks esmajoones tehnilised reeglid, 10-aastase investeerimiskava 
ja tööprogrammi. Investeerimiskava koostamisel on nõudlus sama oluline kui pakkumine. 

Muudatusettepanek 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab koostöös võrguettevõtjate 
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ja võrgukasutajatega vastu:
a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
võrkudega seotud tehnilised ja turureeglid;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad; 

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad; 

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kolme aasta järel 10-aastase 
võrguarenduse investeerimiskava;

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

e) aastaaruande; e) aastaaruande;
f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f a) esimese aasta jooksul ja seejärel iga 
kolme aasta järel ülevaate 
lubamismenetluste kestuse kohta 
võrguvaldkonnas, liikmesriikide
eeskirjade või selliste eeskirjade 
erinevuste kohta, mis võrkude piiriülest 
arendamist aeglustavad, takistavad või 
selle hinda tõstavad. 

Or. de

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks kaasama turuosalised ja võrgukasutajad oma töösse 
võimalikult suures ulatuses. Investeerimiskava iga kolme aasta järel ajakohastamise nõude 
eesmärk on edastada vajalik teave tarbetut bürokraatiat tekitamata. Punkti f a lisamisega 
võetakse arvesse probleemi, et võrkude piiriülest arendamist takistavad liikmesriikide 
eeskirjade erinevused lubamismenetluste valdkonnas. Sellega seoses on vaja jälgida tegelikku 
olukorda. 

Muudatusettepanek 85
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab tihedas koostöös 
põhivõrgukasutajate Euroopa 
võrgustikuga vastu:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
võrkudega seotud tehnilised ja turureeglid;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
võrguarenduskava;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) iga-aastase tööprogrammi;
e) aastaaruande; e) aastaaruande;

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

Or. de

Selgitus

Kuna tehnilised ja turureeglid puudutavad kõige enam turuosalisi, tuleb nad protsessi 
kaasata. Võrguarenduskavas tuuakse välja võimsusvõimalused, pakkumise ja nõudluse 
prognoosid ning võimalik ülekoormus. Investeeringute tegemine on põhivõrguettevõtjate 
pädevuses, kooskõlas muudetud gaasidirektiivi (2003/55) artikli 24c punktiga f. 

Muudatusettepanek 86
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu ja esitab ametile 
heakskiitmiseks vastavalt määruse (EÜ) 
nr …(millega asutatakse 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste 
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koostööamet) artikli 6 lõikes 3 ning 
artiklis 2e sätestatud korrale:

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehnilised ja turureeglid;

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade 
tehniliste reeglite kavandid;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

b) võrguhalduse ühised vahendid ja 
teadusuuringute kavad;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

d) iga-aastase tööprogrammi; d) iga-aastase tööprogrammi;
e) aastaaruande; e) aastaaruande;

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

f) iga-aastase suvise ja talvise tarnimise 
prognoosi.

Or. it

Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik on tehniline organ, millel puudub pädevus 
turureeglite kehtestamiseks riikide reguleerivate asutuste asemel. Eelkõige ei tohiks talle anda 
turureeglite määratlemise volitusi. Tehniliste reeglitega seoses peaks olema süsteemi 
ühtlustamist silmas pidades piisav, kui Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
kehtestab üldpõhimõtted, mida riikide põhivõrguettevõtjad, kelle pädevusse peaks kuuluma 
üksikasjalike reeglite kehtestamine kooskõlas riikide turgude eripäradega, on kohustatud 
järgima.

Muudatusettepanek 87
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik kehtestab:

Or. de
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Selgitus

Võrguettevõtjad on kohustatud järgima riikide reguleerivate asutuste nõudeid. Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul ei ole seetõttu võimalik võtta vastu siduvaid otsuseid 
üksikute liikmete jaoks. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikul on siiski võimalik 
kehtestada mittesiduvaid reegleid ning koostada 10-aastaseid investeerimiskavasid. 

Muudatusettepanek 88
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõike 1 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
investeerimiskava;

c) iga kahe aasta järel 10-aastase 
võrguarenduskava, mis on tegeliku 
turunõudluse hindamiseks läbiviidavate 
individuaalsete avatud menetluste 
aluseks;

Or. en

Selgitus

Võrguarenduskava eesmärgiks on võimsuste, varustamise ja nõudluse üksikasjalik 
prognoosimine ning võimalike võimsuspuudujääkide ja ülekoormuse kindlakstegemine. 
Investeeringud on eri põhivõrguettevõtjate ülesanne ning peavad põhinema avatud menetluse 
käigus kindlas tehtud tegelikul turunõudlusel. 

Muudatusettepanek 89
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõike 1 punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) suunised tehnilise koostöö 
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kooskõlastamiseks põhivõrguettevõtjate ja 
kolmandate riikide põhivõrguettevõtjate 
vahel;

Or. lt

Selgitus

Määruses ei ole sätestatud, kes koostab suunised koostöö kohta kolmandate riikidega. 

Muudatusettepanek 90
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab artiklis 2a nimetatud 
eesmärkide täitmiseks vastu:

Or. en

Selgitus

Reeglite reguleerimisala selgitamiseks tuleb sätestada, et reeglid võetakse vastu 
turuintegratsiooni edendamiseks. 

Muudatusettepanek 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
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tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

tööprogramm sisaldab sellel aastal 
kooskõlas artikliga 2e b koostatavate 
reeglite loendit ja kirjeldust, võrgu 
toimimise kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 2e, 2e a ja 2e b selgitust. Käesolev muudatusettepanek kohandab teksti uue 
korraga.

Muudatusettepanek 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate võrkudega seotud tehniliste ja 
turureeglite loendit ja kirjeldust, võrgu 
toimimise kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et ülesanded hõlmavad ainult võrkudega seotud aspekte. 



PE404.707v01-00 40/101 AM\717803ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 93
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate võrkudega seotud tehniliste ja 
turureeglite loendit ja kirjeldust, võrgu 
toimimise kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgelt sätestada, et põhivõrguettevõtjate pädevusse kuulub ainult võrkudega seotud 
tegevus. Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikul on võimalik kehtestada võimsusega, kuid 
mitte gaasiga kauplemise eeskirjad. Selgusetuks jääb, kuidas tuleks gaasivõrkudega seoses 
mõista terminit „energiatõhusus”. 

Muudatusettepanek 94
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste reeglite loendit ja 
kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.
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Or. en

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomise, mis 
annab põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab.

Muudatusettepanek 95
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste reeglite loendit ja 
kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Or. it

Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik on tehniline organ, millel puudub pädevus 
turureeglite kehtestamiseks riikide reguleerivate asutuste asemel. Eelkõige ei tohiks talle anda 
turureeglite määratlemise volitusi. Tehniliste reeglitega seoses peaks olema süsteemi 
ühtlustamist silmas pidades piisav, kui Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
kehtestab üldpõhimõtted, mida on kohustatud järgima riikide põhivõrguettevõtjad, kelle 
pädevusse peaks kuuluma üksikasjalike reeglite kehtestamine kooskõlas riikide turgude 
eripäradega.
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Muudatusettepanek 96
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste reeglite loendit ja 
kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet peaks heaks kiitma Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku iga-aastase tööprogrammi, mis peaks põhinema 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti poolt pärast Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikuga arutamist ja teiste sidusrühmadega konsulteerimist 
püstitatud prioriteetidel. Juhul kui artikli 2c lõikes 1 osutatud teised toimingud eeldavad 
heakskiitu, tuleks vastavalt kohaldada samasugust protsessi. Teistsugune lähenemisviis võib 
seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu, viimane annab aga põhivõrguettevõtjatele 
tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse.

Muudatusettepanek 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste reeglite loendit ja 
kirjeldust, võrgu toimimise 
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kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Or. en

Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks esitama ainult tehniliste reeglite 
kavandi, mille amet pärast ulatuslikke konsulteerimisi ametlikult heaks kiidab. 

Muudatusettepanek 98
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite 
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava. Kolme kuu jooksul pärast iga-
aastase tööprogrammi kavandi 
kättesaamist võtab komisjon vastu iga-
aastase tööprogrammi heakskiitmise 
otsuse. Periood algab iga-aastase 
tööprogrammi kavandi kättesaamisele 
järgneval päeval. 

Or. en

Selgitus

Turuintegratsiooni edasiliikumise kindlustamiseks on oluline, et komisjonil oleks võimalik 
mõjutada Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku püstitatud prioriteete seoses reeglite 
väljatöötamise jm tegevusega. Tööprogrammi heakskiitmata jätmise korral on komisjonil 
võimalik võtta vastavalt artikli 2e punktile 3 vastu suunised. 
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Muudatusettepanek 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad;
b) võrguühenduste ja võrgule 
juurdepääsu eeskirjad;
c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;
d) koostalitlusvõime eeskirjad;
e) tegevuskord hädaolukordades;
f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;
g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;
j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;
k) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 2e, 2e a ja 2e b selgitust. Käesolev muudatusettepanek kohandab teksti uue 
korraga.
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Muudatusettepanek 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Üksikasjalikud tehniliste reeglite 
kavandid hõlmavad järgmisi valdkondi, 
pidades silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

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

b) võrguühenduste ja võrgule 
juurdepääsu eeskirjad;

b) võrguühendused;

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

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

f) võimsuse piiriülene jaotamine;

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

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;
j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;
k) maagaasivõrkude energiatõhusus. h) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik peaks esitama ainult tehniliste reeglite 
kavandi, mille amet pärast ulatuslikke konsulteerimisi ametlikult heaks kiidab.



PE404.707v01-00 46/101 AM\717803ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad; c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;

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

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad; g) võimsusega kauplemise eeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; h) võrkudega seotud läbipaistvuseeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

k) maagaasivõrkude energiatõhusus. k) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et põhivõrguettevõtjate võrgustiku ülesanded hõlmavad ainult võrkudega seotud 
aspekte.
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Muudatusettepanek 102
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad; c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;

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

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad; g) võimsusega kauplemise eeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; h) võrkudega seotud läbipaistvuseeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

k) maagaasivõrkude energiatõhusus. k) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. de

Selgitus

Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku pädevus on vaja siduda üksnes võrkudega seotud 
aspektidega. Eelkõige on asjakohatu hulgikaubanduse ja sellega seoses vajaliku läbipaistvuse 



PE404.707v01-00 48/101 AM\717803ET.doc
Freelance-tõlge

ET

eeskirjade vastuvõtmine; need peaks turuosalistega pidevalt konsulteerides välja töötama 
amet. Vrdl ka artikli 15 lõikega 4 seotud muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 103
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

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

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

f) piiriülese võimsuse jaotamise ja 
piiriülese ülekoormuse juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad; g) läbipaistvuseeskirjad;

h) läbipaistvuseeskirjad; h) põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

i) maagaasivõrkude energiatõhusus.

j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;
k) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. it
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Selgitus

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik on tehniline organ, millel puudub pädevus 
turureeglite kehtestamiseks riikide reguleerivate asutuste asemel. Eelkõige ei tohiks talle anda 
turureeglite määratlemise volitusi. Tehniliste reeglitega seoses peaks olema süsteemi 
ühtlustamist silmas pidades piisav, kui Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
kehtestab üldpõhimõtted, mida on kohustatud järgima riikide põhivõrguettevõtjad, kelle 
pädevusse peaks kuuluma üksikasjalike reeglite kehtestamine kooskõlas riikide turgude 
eripäradega.

Muudatusettepanek 104
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

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

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

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; g) läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

h) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

i) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

k) maagaasivõrkude energiatõhusus. j) maagaasivõrkude energiatõhusus.
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Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate koostöö peaks piirduma „võrguküsimustega”. Turureeglite 
ettevalmistamine ei ole põhivõrguettevõtjate ülesanne. Põhivõrguettevõtjate koostöö peaks 
piirduma „võrguküsimustega”. Turureeglite ja kauplemiseeskirjade ettevalmistamine ei ole 
põhivõrguettevõtjate ülesanne. Põhivõrguettevõtjatel puudub pädevus turureeglite 
koostamiseks. Turureeglid avaldavad tarbijatele kommertsmõju. Põhivõrguettevõtjad on 
turuosalised, seetõttu ei saa nad olla samal ajal mängijad ja kohtunikud. 

Muudatusettepanek 105
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

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

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

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

g) kauplemiseeskirjad;
h) läbipaistvuseeskirjad; g) läbipaistvuseeskirjad;
i) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;

h) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
registreerimise protseduuri eeskirjad, 
tasakaalu rikkumise tasude eeskirjad ja 
põhivõrguettevõtjate võrkudevahelise 
operatiivtasakaalustamise eeskirjad;
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j) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

i) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad;

k) maagaasivõrkude energiatõhusus. j) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomise, 
viimane annab aga põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab.

Muudatusettepanek 106
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab tehniliste ja turureeglite 
täitmise järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e osutatud aastaaruandes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomise, mis 
annab põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab.
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Muudatusettepanek 107
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab tehniliste ja turureeglite 
täitmise järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e osutatud aastaaruandes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet peaks andma komisjonile ametlikku 
nõu Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku jaoks ette nähtud strateegiliste suuniste vormis, 
mis valmistaks ette siduvatel strateegilistel suunistel põhinevate tehniliste reeglite kavandid. 
Kui artikli 2c lõikes 1 osutatud teised toimingud eeldavad heakskiitu, tuleks vastavalt 
kohaldada samasugust menetlust. Teistsugune lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt 
konkurentsivõimelise ELi turu, viimane annab aga põhivõrguettevõtjatele tõhusa 
eneseregulatsiooni võimaluse.

Muudatusettepanek 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab tehniliste ja turureeglite 
täitmise järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 

välja jäetud
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punktis e osutatud aastaaruandes.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud reeglite järelevalvet ei saa usaldada põhivõrguettevõtjatele, vaid see peaks 
olema ameti järelevalveülesanne. 

Muudatusettepanek 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab tehniliste ja turureeglite
täitmise järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e osutatud aastaaruandes.

4. Amet teostab järelevalvet selle kohta, 
kuidas täidab reegleid Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik.

Or. en

Selgitus

Reeglite rakendamise järelevalve eest peaks vastutama amet. 

Muudatusettepanek 110
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab tehniliste ja turureeglite 
täitmise järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e osutatud aastaaruandes.

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab süsteemiga seotud 
tehniliste ja turureeglite täitmise 
järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e osutatud aastaaruandes.

Or. de

Selgitus

Sätte selgitamine. Tuleb selgelt sätestada, et Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik tegeleb 
ainult süsteemiga seotud küsimustega, kuid ei ole pädev turuküsimustes. Seda valdkonda 
peaksid pigem hõlmama riikide reguleerivad asutused. 

Muudatusettepanek 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel 
pärast ameti heakskiitu kogu ühendust 
hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit 
(millesse kuuluvad ka hoidlad ja 
veeldusjaamad), võimalikke stsenaariume, 
pakkumise ja nõudluse adekvaatsuse 
aruannet, laienemisprojektide tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Kõnealuste 
ülesannete täitmisel konsulteerib Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
tarnijate, tootjate, gaasihoidlate haldurite, 
veeldusjaamade haldurite ja asjaomaste 
klientidega. Investeerimiskava tugineb 
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eelkõige gaasinõudluse üksikajalikule
prognoosimisele eri kasutusviiside, 
näiteks kütmise, elektritootmise ja 
tööstuslike protsesside lõikes ning 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi investeerimiskavas tuleks keskenduda põhiliselt gaasitorustike piiriülesele 
ülekoormatusele ja hõlmata integreeritud võrgustiku modelleerimisel gaasihoidlaid ja 
veeldusjaamasid. Turuosalised peavad olema kohustatud esitama kõik asjaomased andmed 
kavandamistegevuse läbiviimiseks. See hõlmab lisaks põhivõrguettevõtjatele ka tarnijaid, 
gaasihoidlate haldureid, tootjaid ja veeldusjaamade haldureid. Vaja on määratleda rollid ja 
vastutused. 

Muudatusettepanek 112
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel 
pärast ameti heakskiitu kogu ühendust 
hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit 
(millesse kuuluvad ka hoidlad ja 
veeldusjaamad), võimalikke stsenaariume, 
pakkumise ja nõudluse adekvaatsuse 
aruannet, laienemisprojektide tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige riiklikele 
investeerimiskavadele, võttes arvesse 
võrgu piirkondlikke ja Euroopa aspekte.
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võimsuse osas. Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

Or. en

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu ELi tõeliselt konkurentsivõimelise turu loomise, 
viimane annab aga põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab.

Muudatusettepanek 113
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ20 kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel 
pärast ameti heakskiitu kogu ühendust 
hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit 
(millesse kuuluvad ka hoidlad ja 
veeldusjaamad), võimalikke stsenaariume, 
pakkumise ja nõudluse adekvaatsuse 
aruannet, laienemisprojektide tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige riiklikele 
investeerimiskavadele, võttes arvesse 
võrgu piirkondlikke ja Euroopa aspekte. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.



AM\717803ET.doc 57/101 PE404.707v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Üldises plaanis tuleks viidata piirkondlikele ja Euroopa aspektidele, mitte Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste energiavõrkude 
suunistele. Viide suunistele nende praeguses vormis, praeguse sisu ja eesmärgiga ei ole 
siinkohal oluline. Tulevikus käsitletakse 10-aastast investeerimiskava TEN-GL asendusena. 
ELi tasandi investeerimiskava peaks keskenduma põhiliselt gaasitorustike piiriülesele 
ülekoormatusele ja hõlmama gaasihoidlaid ja veeldusjaamasid.

Muudatusettepanek 114
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut.
Investeerimiskava tugineb eelkõige
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb:

a) riiklikele investeerimiskavadele ja

b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele.
Piiriülese võrkude vastastikuse 
ühendamise korral tugineb 
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investeerimiskava: 
a) võrgukasutajate, sealhulgas kauplejate 
ettepanekutele ja/või 
b) selliste investorite ettepanekutele, kes ei 
ole põhivõrguettevõtjad ja kes tegutsevad 
ühendamisele kuuluvates riikides.
Riikide reguleerivatel asutustel palutakse 
esitada arvamus kõikide ettepanekute 
kohta, mis ei sisaldu riiklikes kavades. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige kolmandate 
isikute juurdepääsuga piiriülese võimsuse 
osas.

10-aastane investeerimiskava võetakse 
vastu alles pärast ametilt positiivse 
arvamuse saamist ja on kooskõlas 
komisjoni nõuetega. 

Or. en

Selgitus

10-aastase kava koostamisel ei tohiks piirduda olemasolevate põhivõrguettevõtjate 
algatusega, kuna kava võib väljendada nende lähtekohta edastusettevõtetena või sagedasti 
esinevat asjaolu, et nad on osa vertikaalselt integreeritud ettevõttest. Arvestada tuleks ka 
võrgukasutajate ja teiste võimalike investoritega. 

Muudatusettepanek 115
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel 10-
aastase võrguarenduskava. Kava vastab 
järgmistele tingimustele:
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võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

a) sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut;
b) tugineb riiklikele
võrguarenduskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele; 

c) selles on määratletud 
investeerimislüngad, sealhulgas komisjoni 
poolt kindlaks tehtud ühendusvõimsuste 
lüngad. 
Kava osas konsulteeritakse teiste 
sidusrühmadega, eelkõige 
võrgukasutajatega. 

Or. en

Selgitus

Võrguarenduskavale osutamine kajastab täpsemalt oodatavat protsessi. Kava eesmärgiks on 
võimsuse, varustamise ja nõudluse üksikasjalik prognoosimine ning võimalike 
võimsuspuudujääkide ja ülekoormuse kindlakstegemine. Lisada tuleks sidusrühmadega 
konsulteerimise nõue. Investeeringud on eri põhivõrguettevõtjate ülesanne ning peavad 
põhinema avatud menetluse käigus kindlaks tehtud tegelikul turunõudlusel.
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Muudatusettepanek 116
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut.
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele.
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase 
võrguarenduskava. See 
võrguarenduskava sisaldab integreeritud 
võrgu mudelit, võimalikke stsenaariume, 
pakkumise ja nõudluse adekvaatsuse 
aruannet ning süsteemi paindlikkuse 
hinnangut. Võrguarenduskava tugineb 
eelkõige riiklikele võrguarenduskavadele
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Võrguarenduskavas määratletakse lüngad, 
eelkõige piiriülese võimsuse osas. 
Võrguarenduskavale peab heakskiidu 
andma asjaomane riigi reguleeriv asutus. 

Or. de

Selgitus

Võrguettevõtjad on kohustatud järgima riikide reguleerivate asutuste nõudeid. Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustikul ei ole seetõttu võimalik vastu võtta siduvaid otsuseid 
üksikute liikmete jaoks. Määruses tuleks kasutada samu mõisteid nagu gaasidirektiivis, seega 
pigem „võrguarenduskava” kui investeerimiskava mõistet. 

Muudatusettepanek 117
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase 
võrguarenduskava. See kava sisaldab 
integreeritud võrgu mudelit, võimalikke 
stsenaariume, pakkumise ja nõudluse 
adekvaatsuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Võrguarendus-
kava tugineb eelkõige riiklikele 
võrguarenduskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. Võrguarendus-
kavas määratletakse investeerimislüngad, 
eelkõige piiriülese võimsuse osas.

Or. de

Selgitus

Võrguarenduskava eesmärgiks on võimsuse, pakkumise ja nõudluse ning võimaliku 
ülekoormuse prognoosimine. Investeerimine on põhivõrguettevõtjate ülesanne. See on 
kooskõlas muudetud direktiivi (2003/55) artikli 24c punktiga f.

Muudatusettepanek 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kolme aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
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süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige riiklikele 
investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas. 

süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige riiklikele 
investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas. Investeerimiskavale 
lisatakse ülevaade võrkude piiriülese 
arendamise tõkete kohta, mille põhjuseks 
on erinevad lubamismenetlused või erinev 
lubade väljastamise kord.

Or. de

Selgitus

Investeerimiskava iga kolme aasta järel ajakohastamise nõude eesmärk on edastada vajalik 
teave tarbetut bürokraatiat tekitamata. Punkti f a lisamisega võetakse arvesse probleemi, et 
võrkude piiriülest arendamist takistavad liikmesriikide eeskirjade erinevused 
lubamismenetluste valdkonnas. Vajalike lahenduste väljatöötamiseks või olukorra 
parandamiseks parimate tavade tutvustamise kaudu on vaja jälgida tegelikku olukorda. 

Muudatusettepanek 119
Danutė Budreikaitė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
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1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige kolmandate 
isikute juurdepääsuga piiriülese võimsuse 
osas, suunates põhitähelepanu ühenduste 
rajamisele ELi „energiasaarte” ja ELi 
gaasivõrgustike vahel.

Or. lt

Selgitus

„Energiasaari” ELi gaasivõrgustikega siduvate ühenduste lisamine esmatähtsate 
üleeuroopaliste energiavõrkude prioriteetide loetelusse annab võimaluse luua ELi maagaasi 
siseturg piirkondliku koostöö kaudu ning rakendada määrust (EÜ) nr 1775/2005 
maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, samuti tagada gaasi tarnekindlus 
ELi riikide jaoks. 

Muudatusettepanek 120
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas ning see hõlmab 
investeeringuid võrkude ühendamisse ja
muusse infrastruktuuri, mida on vaja 
tõhusaks kauplemiseks ja konkurentsiks 
ning tarnekindluse tagamiseks. 
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Põhivõrguettevõtjad võtavad kõik 
mõistlikud meetmed vastuvõetud 
investeerimiskava täitmiseks. 

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjatel on kindlasti vaja ehitada investeerimiskavas määratletud infrastruktuur 
(ühendvõrgud, gaasikvaliteedi muutmine jne), sest see on vajalik tõhusa kauplemise ja 
konkurentsi võimaldamiseks ja tarnekindlusele kaasaaitamiseks. Riigi reguleerival asutusel 
on artiklist 24b tulenev selgesõnaline kohustus tagada võrguettevõtjatele asjakohased 
ergutused tõhususe suurendamiseks ja turuintegratsiooni edendamiseks. 

Muudatusettepanek 121
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas.

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas ning see hõlmab 
investeeringuid võrkude ühendamisse ja 
muusse infrastruktuuri, mida on vaja 
tõhusaks kauplemiseks ja konkurentsiks 
ning tarnekindluse tagamiseks.
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Põhivõrguettevõtjad võtavad kõik 
mõistlikud meetmed vastuvõetud 
investeerimiskava täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjatele tuleb panna selge kohustus ehitada investeerimiskavas määratletud 
infrastruktuur (ühendvõrgud, gaasikvaliteedi muutmine jne), sest see on vajalik tõhusa 
kauplemise ja konkurentsi võimaldamiseks ja tarnekindlusele kaasaaitamiseks. Riigi 
reguleerival asutusel on artiklist 24b tulenev selgesõnaline kohustus tagada 
võrguettevõtjatele asjakohased ergutused tõhususe suurendamiseks ja turuintegratsiooni 
edendamiseks.

Muudatusettepanek 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas. Määratletud 
investeerimislünkadega seoses koostab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konkreetsed 
investeerimisprojektid, mis 
investeerimislünki kõige paremini 
katavad. Kõikide investeerimisprojektide 
kohta viiakse läbi üksikasjalik tehnilise ja 
majandusliku teostatavuse uuring, mis 
esitatakse ametile. 
Kõik asjaomased maagaasiettevõtjad, 
sealhulgas kõik põhivõrguettevõtjad, 
veeldusjaamade haldurid, gaasihoidlate 
haldurid, jaotusvõrgu haldurid, 
tarneettevõtjad, kauplejad, tootjad ja 
asjaomased kliendid teevad asjakohase 
perioodi jooksul Euroopa maagaasi 
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põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
kirjaliku taotluse alusel kättesaadavaks 
10-aastase investeerimiskava 
koostamiseks vajalikud andmed, eelkõige 
seoses olemasoleva ja võimaliku võimsuse 
ülekoormuse hindamisega. 
Amet vaatab 10-aastase investeerimiskava 
ja esitatud investeerimisprojektid läbi ja 
kiidab heaks. Heakskiidetud 10-aastase 
investeerimiskava alusel rakendavad 
põhivõrguettevõtjad kindlaks määratud 
investeerimisprojektid. Juhul kui 
põhivõrguettevõtja ei rahulda 
investeerimisvajadusi asjakohase aja 
jooksul, võib amet algatada investeeringu 
tegemiseks hankemenetluse. 

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi investeerimiskavas tuleks keskenduda põhiliselt gaasitorustike piiriülesele 
ülekoormatusele ja hõlmata integreeritud võrgustiku modelleerimisel gaasihoidlaid ja 
veeldusjaamasid. Turuosalised peavad olema kohustatud esitama kõik asjaomased andmed 
kavandamistegevuse läbiviimiseks. See hõlmab lisaks põhivõrguettevõtjatele ka tarnijaid, 
gaasihoidlate haldureid, tootjaid ja veeldusjaamade haldureid. Kavandamismenetlus peaks 
hõlmama laienemisprojektide tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuringut. 

Muudatusettepanek 123
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

välja jäetud

Or. en



AM\717803ET.doc 67/101 PE404.707v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomise, 
viimane annab aga põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab.

Muudatusettepanek 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 2e, 2e a ja 2e b selgitust. Käesolev muudatusettepanek kohandab teksti uue 
korraga.

Muudatusettepanek 125
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lõige 6 annaks põhivõrguettevõtjatele suuniste ettepanekute esitamise kaudu otsese komisjoni 
nõustamise ülesande. Komisjoni nõustamise ülesanne tuleks anda ametile. Reguleerivate 
asutuste ja reguleeritavate tööstusharude eri rollid ja volitused peavad ELi tasandil selgelt 
kajastuma ning seetõttu on komisjoni nõustamine reguleeritavate tööstusharude poolt 
asjakohatu. 

Muudatusettepanek 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva väljajätmisega kohandatakse teksti uue korraga, mis annab ametile õiguse pärast 
töötada pärast ulatuslikke konsulteerimisi välja ja võtta vastu suunised, mille eesmärk on turu 
ja tehniliste reeglite edasine arendamine. 
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Muudatusettepanek 127
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

6. Põhivõrgukasutajate Euroopa 
võrgustiku osalusel nõustab Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
komisjoni artiklis 9 sätestatud suuniste 
vastuvõtmise alal.

Or. de

Selgitus

Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku / põhivõrgukasutajate Euroopa võrgustikuga 
konsulteerimine peab olema üldine reegel.

Muudatusettepanek 128
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste muutmise alal.

Or. de

Selgitus

Vastavalt määrusele 1775/2005 on komisjonil üksnes õigus õigusandja vastuvõetud suuniseid 
muuta, aga mitte vastu võtta. 
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Muudatusettepanek 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal.

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste muutmise alal.

Or. de

Selgitus

Eeskirja kohandamine seoses artikli 9 kohta esitatud muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek 130
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti teostatav järelevalve Ameti ja komisjoni teostatav järelevalve

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
andmed konsulteerimisprotsessi kohta.

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

Amet võib kolme kuu jooksul esitada 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule oma arvamuse.

Amet kiidab heaks artikli 2c lõike 1 
punktides a–f sätestatud dokumendid, 
mille on ette valmistanud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik.

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

Amet teostab tehniliste reeglite, iga-
aastase tööprogrammi ja 10-aastase 
investeerimiskava täitmise järelevalvet 
ning esitab oma järelevalvetegevuse 
tulemused aastaaruandes. Juhul kui 
põhivõrguettevõtjad ei täida Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tehnilisi reegleid, 10-aastast 
investeerimiskava või iga-aastast 
tööprogrammi, teatab amet sellest 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Investorid vajavad selget ja stabiilset reguleerimisraamistikku. Seetõttu on oluline, et 
tehniliste reeglite kavandi, 10-aastase investeerimiskava ja iga-aastase tööprogrammi kiidab 
heaks energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ja need töötatakse välja ilma 
äriettevõtete sekkumiseta. Eespool nimetatud reeglite täitmise järelevalvet peaksid teostama 
reguleerivad asutused, s.t. amet ja mitte põhivõrguettevõtjad. 
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Muudatusettepanek 132
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
andmed konsulteerimisprotsessi kohta.

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

Amet võib kolme kuu jooksul esitada
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule oma arvamuse.

Amet kiidab heaks artikli 2c lõike 1 
punktides a–f sätestatud dokumendid, 
mille on ette valmistanud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik.

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

Or. en

Selgitus

Amet peaks heaks kiitma tehnilised reeglid. Investorid vajavad selget ja ettearvatavat 
reguleerimisraamistikku. Seetõttu on oluline, et tehniliste reeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava ja iga-aastase tööprogrammi vaatavad läbi ja kiidavad heaks reguleerivad 
asutused, ehk energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, ja et need töötatakse 
välja ilma äriettevõtete ja poliitilise sekkumiseta.

Muudatusettepanek 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas 
andmed konsulteerimisprotsessi kohta.

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

Amet võib kolme kuu jooksul esitada
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule oma arvamuse.

Amet kiidab heaks artikli 2c lõike 1 
punktides a–f sätestatud dokumendid, 
mille on ette valmistanud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik.

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

Or. en

Selgitus

Amet peaks heaks kiitma tehnilised reeglid. Investorid vajavad selget ja ettearvatavat 
reguleerimisraamistikku. Seetõttu on oluline, et tehniliste reeglite kavandi, 10-aastase 
investeerimiskava ja iga-aastase tööprogrammi vaatavad läbi ja kiidavad heaks reguleerivad 
asutused, ehk energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, ja et need töötatakse 
välja ilma äriettevõtete ja poliitilise sekkumiseta.

Muudatusettepanek 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile arvamused ja
soovitused suuniste ja reeglite kavandite, 
samuti 10-aastase investeerimiskava 
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tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi kohta.

kavandi ja iga-aastase tööprogrammi 
kavandi kohta, sealhulgas andmed sellega 
seotud konsulteerimisprotsesside kohta.

Or. en

Selgitus

Vt artiklite 2e, 2e a ja 2e b selgitust. Käesolev muudatusettepanek kohandab teksti uue 
korraga.

Muudatusettepanek 135
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi kohta.

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi, tagasilükatud 
ettepanekute kohta ja tagasilükkamise 
põhjenduse.

Or. en

Selgitus

Amet peaks teadma, kas kõiki ettepanekuid on piisavalt kontrollitud. 
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Muudatusettepanek 136
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi kohta.

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
võrguarenduskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi kohta.

Or. en

Selgitus

Võrguarenduskavale osutamine kajastab täpsemalt oodatavat protsessi.

Muudatusettepanek 137
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõike 2 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et iga-
aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga:

a) piisaval määral piiriüleseid 
ühendvõrke, millele kolmandatel isikutel 
on juurdepääs,
b) täideviimist kooskõlas olemasolevate ja 
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oodatavate vajadustega või
c) mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist.

Komisjon teatab oma otsusest kõnealuste 
aspektide kohta Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule ja 
ametile ning võib nõuda Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikult kava täiendamist või 
muutmist enne selle ametile taasesitamist. 
Enne 10-aastase kava vastuvõtmist 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt esitab amet Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule oma arvamuse. Komisjoni 
positiivne otsus ja komisjoni nõuete 
täitmine on ameti poolt Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule esitatava positiivse arvamuse 
eeltingimuseks. 
Amet teostab 10-aastase kava täitmise 
järelevalvet, eelkõige seoses võrkude 
vastastikuse ühendamisega. Juhul kui 
esineb nõuetekohaselt põhjendamata 
mittetäitmist või viivitusi, võib amet teha 
komisjoni kehtestatud suuniste kohaselt 
komisjonile ettepaneku sanktsioonide 
määramiseks ja uute investorite 
kutsumiseks. 

Or. en

Selgitus

Juhul kui kolmandatel isikutel ei ole võimalik juurde pääseda piisavale lisavõimsusele, 
pooldatakse tavaliselt olemasoleva vertikaalselt integreeritud ettevõtte valitsevat seisundit. 
Lisaks on konkurentsi jaoks äärmiselt oluline õigeaegne ajastus kooskõlas oodatavate 
vajadustega. Järelikult ei tohiks kava ameti või EÜ negatiivse arvamuse korral vastu võtta. 
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Muudatusettepanek 138
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet teostab tehniliste reeglite, iga-
aastase tööprogrammi ja 10-aastase 
investeerimiskava täitmise järelevalvet 
ning esitab oma järelevalvetegevuse 
tulemused aastaaruandes. Juhul kui 
põhivõrguettevõtjad ei täida Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tehnilisi reegleid, 10-aastast 
investeerimiskava ja iga-aastast 
tööprogrammi, teatab amet sellest 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

Eespool nimetatud reeglite täitmise järelevalvet peaksid teostama reguleerivad asutused, s.t. 
amet ja mitte põhivõrguettevõtjad. Kui amet järelevalvetegevuse käigus tuvastab, et 
põhivõrguettevõtjad või Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik ei täida tehnilisi reegleid, 
10-aastast investeerimiskava ja/või iga-aastast tööprogrammi, tuleks sellest teatada 
komisjonile, kellel on seejärel võimalik algatada rikkumismenetlused. 

Muudatusettepanek 139
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet teostab 10-aastase 
investeerimiskava, iga-aastase 
tööprogrammi ning tehniliste ja 
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turureeglite täitmise järelevalvet ning 
esitab oma järelevalvetegevuse tulemused 
aastaaruandes. Juhul kui 
põhivõrguettevõtjad ei täida Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
10-aastast investeerimiskava, iga-aastast 
tööprogrammi ning tehnilisi ja 
turureegleid, teatab amet sellest 
komisjonile.

Or. en

Selgitus

10- aastase investeerimiskava, iga-aastase tööprogrammi ja/või tehniliste ja turureeglite 
täitmise järelevalvet peaksid teostama reguleerivad asutused, s.t. amet ja mitte 
põhivõrguettevõtjad. Kui amet järelevalvetegevuse käigus tuvastab, et põhivõrguettevõtjad 
või Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik ei täida eespool nimetatud reegleid, 
tuleks sellest teatada komisjonile, kellel on seejärel võimalik algatada rikkumismenetlused.

Muudatusettepanek 140
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet teostab järelevalvet tehniliste 
reeglite, 10-aastase investeerimiskava ja 
iga-aastase tööprogrammi täitmise kohta 
põhivõrguettevõtjate poolt ning esitab 
oma järelevalvetegevuse tulemused 
aastaaruandes. Juhul kui 
põhivõrguettevõtjad ei täida tehnilisi 
reegleid, 10-aastast investeerimiskava ja 
iga-aastast tööprogrammi, teatab amet 
sellest komisjonile.

Or. de
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Selgitus

Reeglite täitmise järelevalvet peaksid teostama reguleerivad asutused, s.t. amet ja mitte 
põhivõrguettevõtjad. Juhul kui põhivõrguettevõtja ei täida tehnilisi reegleid, 10-aastast 
investeerimiskava või iga-aastast tööprogrammi, tuleks sellest teatada komisjonile, kellel on 
seejärel võimalik algatada rikkumismenetlus. Riikide reguleerivatele asutustele tuleks samas 
anda õigus rakendada tõhusaid ja hoiatavaid sanktsioone. 

Muudatusettepanek 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2d a 
Suuniste väljatöötamine

1. Amet töötab maksimaalselt kuue kuu 
jooksul välja suuniste kavandi peamiste, 
selgete ja objektiivsete põhimõtete 
kehtestamiseks tehniliste ja turureeglite 
ühtlustamiseks. 
2. Kõnealuste suuniste väljatöötamisel 
viib amet avatud ja läbipaistval viisil läbi 
ulatuslikke konsultatsioone ning teavitab 
jooksvalt kõiki asjaomaseid sidusrühmi.
3. Amet lõpetab suuniste kavandi ja võtab 
selle vastu konsultatsioonide alusel. Ta 
avalikustab kõik saadud märkused ja 
selgitab, mil viisil neid on arvesse võetud 
suuniste lõplikus kavandis või põhjendab 
nende tagasilükkamist. 
4. Ametil on õigus alustada enda algatusel 
või Euroopa Parlamendi või komisjoni 
taotlusel samasugust menetlust suuniste 
ajakohastamiseks. 

Or. en
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Selgitus

Suunised tuleks välja töötada ja vastu võtta pärast ameti läbi viidud ulatuslikke 
konsulteerimisi, et kehtestada reeglite ühtlustamise juhtpõhimõtted. Asjakohased reeglid on 
võimalik välja töötada alles pärast põhjendatud suuniste vastuvõtmist. Euroopa Parlamendi 
osa suurendatakse, andes talle võimaluse kõnealuste suuniste läbivaatamise algatamiseks. 

Muudatusettepanek 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste ja turureeglite kehtestamine ja 
hindamine

Tehniliste reeglite väljatöötamine

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

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2d a töötab Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik
kuue kuu jooksul välja artikli 2c lõike 3 
kohaste tehniliste reeglite kavandi, mis on 
täielikult kooskõlas suunistes kehtestatud 
põhimõtetega. 

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

2. Reeglite koostamisel võtab Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik
arvesse turuosaliste tehnilisi 
eksperditeadmisi ja teavitab neid.

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

3. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab reeglite kavandi ametile. 

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

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

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 4 a. Pärast konsulteerimist viib amet 
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rakendada Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid.

reeglite kavandi lõpule ja võtab selle 
vastu. Ta avalikustab kõik saadud 
märkused ja selgitab, mil viisil neid on 
arvesse võetud reeglite lõplikus kavandis 
või põhjendab nende tagasilükkamist.

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

4 b. Ameti algatusel või Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
taotlusel võib samasuguse menetluse 
kohaselt läbi viia kehtivate reeglite 
läbivaatamise. 

a) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilised või turureeglid ei 
taga mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei suuda 
mõistliku aja jooksul kokku leppida artikli 
2c lõikes 3 loetletud valdkondade 
tehnilistes ja turureeglites;
c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid 
muuta.

Or. en

Selgitus

Tehnilised reeglid peaks välja töötama Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik, järgides 
täielikult vastuvõetud suuniseid. Pärast ulatuslikku konsulteerimist töötab amet reeglid 
lõplikult välja ja võtab need vastu. 
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Muudatusettepanek 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste ja turureeglite kehtestamine ja 
hindamine

Suunised ja reeglid

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

1. Komisjon volitab ametit töötama välja 
suuniseid ja võtma vastu reegleid 
tehniliste ja turureeglite ühtlustamiseks, 
pidades silmas turuintegratsiooni 
hõlbustamist. 

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

2. Suunised ja reeglid võivad hõlmata 
eelkõige järgmisi valdkondi: 

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

a) turvalisus- ja töökindluseeskirjad;

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

b) võrguühenduste ja võrgule 
juurdepääsu eeskirjad;

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

c) andmevahetus- ja arvelduseeskirjad;

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

d) koostalitlusvõime eeskirjad;

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

f) võimsuse jaotamise ja ülekoormuse 
juhtimise eeskirjad;

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

g) ühtlustatud turu sulgemistega 
piiriüleste päevasiseste turgude eeskirjad; 

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

h) kauplemiseeskirjad, mis tagavad 
eelkõige piiriüleste edastamisvõimsuste 
järelturgude arengu ja edastamisõiguste 
turvalisuse; 

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid 
muuta.

i) läbipaistvuseeskirjad;

j) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
gaasihoidlatega seotud eeskirjad;
k) ühtlustatud transporditariifistruktuure 
käsitlevad eeskirjad, sealhulgas 
asukohasignaalide ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamisega seotud eeskirjad; 
l) maagaasivõrkude energiatõhusus.

Or. en

Selgitus

Suunised ja reeglid peaksid soodustama konkurentsivõimeliste turgude arengut ja tagama 
turuintegratsiooni tehniliste ja turureeglite ühtlustamise kaudu. Kõnelused reeglid peavad 
teenima turu huve, optimeerides võimsuse jaotamist, turu ühendamise/ osadeks jagamise 
arendamist „üks päev ette” põhimõttel, piiriüleste „üks päev ette” põhimõttele tuginevate ja 
päevasiseste turgude olemasolu jne. Kõrgetasemelised reeglid ja põhimõtted tuleks kõigepealt 
sätestada suunistes ning seejärel tuleks neid üksikasjalikumalt kirjeldada reeglites. 
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Muudatusettepanek 144
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste ja turureeglite kehtestamine ja 
hindamine

Tehniliste reeglite kehtestamine ja 
hindamine

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

1. Pärast kõikide sidusrühmadega 
konsulteerimist vastavalt määruse (EÜ) 
…, millega asutatakse energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet, 
artiklile … valmistab amet ette Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
strateegilised suunised artikli 2c lõikes 3 
ja lõikes 5 loetletud valdkondades. Amet 
edastab strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, mis võib selle vastu võtta 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

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

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik valmistab mõistliku aja jooksul 
ette reeglite kavandi artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades ja 10-aastase 
investeerimiskava kavandi, mis on 
sätestatud artikli 2c lõikes 5 ja mille 
aluseks on komisjoni poolt lõike 1 
kohaselt vastu võetud strateegilised 
suunised. Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik esitab 
ametile heakskiitmiseks tehniliste reeglite 
kavandi ja 10-aastase investeerimiskava 
kavandi.

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

Amet kiidab tehniliste reeglite kavandi ja 
10-aastase investeerimiskava kavandi 
heaks vastavalt määruse …, millega 
asutatakse energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet, 
artiklile … . Enne reeglite ja 10-aastase 
investeerimiskava kavandi heakskiitmist 
tagab amet, et üksikasjalikud tehnilised 
reeglid ja 10-aastase investeerimiskava 
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kavand on strateegiliste suunistega 
kooskõlas ja tagavad 
mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ja turu tõhusa toimimise.
2. Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et:

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

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

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

b) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
ameti poolt artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades lõike 1 kohaselt heaks 
kiidetud tehnilisi reegleid.

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

3. Komisjon võib ameti soovitusel vastu 
võtta turureeglite suunised.

a) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilised või turureeglid ei 
taga mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei suuda 
mõistliku aja jooksul kokku leppida artikli 
2c lõikes 3 loetletud valdkondade 
tehnilistes ja turureeglites;
c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid 
muuta.

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid 
muuta.
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Or. en

Selgitus

Esitatud lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu loomise, 
viimane annab aga põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse. Käesolevas 
muudatusettepanekus esitatakse teistsugune lähenemine: esitatud tehniliste reeglite, 
niinimetatud „strateegiliste suuniste” kohaldamisala ja põhjalikkuse peaks eelnevalt kindlaks 
määrama energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, seejärel algatatakse 
komiteemenetlus siduvate strateegiliste suuniste vastuvõtmiseks, millele Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku töö edaspidi tuginema hakkab. Põhivõrguettevõtjad on väga 
huvitatud turureeglite toimimisest (sest need mõjutavad põhivõrguettevõtjate kulusid) ning 
seetõttu ei tohiks nad turureegleid ette valmistada. 

Muudatusettepanek 145
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast kõikide sidusrühmadega 
konsulteerimist vastavalt määruse (EÜ) 
…, millega asutatakse energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet, 
artiklile 5a valmistab amet ette Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
strateegilised suunised artikli 2c lõikes 3 
ja lõikes 5 loetletud valdkondades. Amet 
edastab strateegiliste suuniste kavandi 
komisjonile, mis võib selle vastu võtta 
artikli 13 lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
1 a. Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik valmistab 
mõistliku aja jooksul ette reeglite kavandi 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
ja 10-aastase investeerimiskava kavandi, 
mis on sätestatud artikli 2c lõikes 5 ja 
mille aluseks on komisjoni poolt lõike 1 
kohaselt vastu võetud strateegilised 
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suunised. Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik esitab 
ametile heakskiitmiseks tehniliste reeglite 
kavandi ja 10-aastase investeerimiskava 
kavandi.
1 b. Amet kiidab tehniliste reeglite 
kavandi ja 10-aastase investeerimiskava 
kavandi heaks vastavalt määruse …, 
millega asutatakse energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööamet, 
artiklile X ja artiklile Y . Enne reeglite ja 
10-aastase investeerimiskava kavandi 
heakskiitmist tagab amet, et 
üksikasjalikud tehnilised reeglid ja 10-
aastase investeerimiskava kavand on 
strateegiliste suunistega kooskõlas ja 
tagavad mittediskrimineerimise, tõhusa 
konkurentsi ja turu tõhusa toimimise.

Or. en

Selgitus

Esitatud tehniliste reeglite kohaldamisala ja põhjalikkus tuleks eelnevalt kindlaks määrata. 
Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet peaks andma komisjonile ametlikku 
nõu Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku jaoks ette nähtud strateegiliste suuniste vormis, 
mis valmistaks ette siduvatel strateegilistel suunistel põhinevate tehniliste reeglite kavandid. 
Reeglite kavandid tuleks pärast Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikuga kokkuleppe 
saavutamist esitada energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile. Erinev 
lähenemisviis võib seada ohtu ELi tõeliselt konkurentsivõimelise turu, viimane annab aga 
põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse.

Muudatusettepanek 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast ametiga konsulteerimist võib 
komisjon kutsuda Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustikku üles 

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

artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades, 
kui ta leiab, et selliseid reegleid on vaja 
turu tõhusaks toimimiseks.

Or. de

Selgitus

Ametil ja mitte komisjonil peaks olema õigus kutsuda põhivõrguettevõtjaid üles kõnealuseid 
reegleid välja töötama. 

Muudatusettepanek 147
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 2 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Amet esitab komisjonile pärast 
mõjuhindamise läbiviimist Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku / Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga konsulteerimise alusel 
nõuetekohaselt põhjendatud arvamuse, kui 
ta leiab, et:

Or. de

Selgitus

Võrgukasutajad ja võrguettevõtjad peavad kindlasti igal ajal teadma, milline on ameti 
arvamus ettepanekute suhtes. Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametil on 
võimalik jälgida ja kontrollida ainult võrguettevõtjatega seotud konkurentsiküsimusi. Teised 
konkurentsiküsimused kuuluvad kartelliõigusega tegelevate asutuste vastutusalasse. 
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Muudatusettepanek 148
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

b) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
ameti poolt artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades lõike 1 kohaselt 
heakskiidetud tehnilisi reegleid.

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

Or. en

Selgitus

Esitatud tehniliste reeglite kohaldamisala ja põhjalikkus tuleks eelnevalt kindlaks määrata. 
Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet peaks andma komisjonile ametlikku 
nõu Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku jaoks ette nähtud strateegiliste suuniste vormis, 
mis valmistaks ette siduvatel strateegilistel suunistel põhinevate tehniliste reeglite kavandid. 
Reeglite kavandid tuleks pärast Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikuga kokkuleppe 
saavutamist esitada energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametile. Erinev 
lähenemisviis võib seada ohtu tõeliselt konkurentsivõimelise ELi turu, viimane annab aga 
põhivõrguettevõtjatele tõhusa eneseregulatsiooni võimaluse.
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Muudatusettepanek 149
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Võrgukasutajad ja võrguettevõtjad peavad kindlasti igal ajal teadma, milline on ameti 
arvamus ettepanekute suhtes. Energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametil on 
võimalik jälgida ja kontrollida ainult võrguettevõtjatega seotud konkurentsiküsimusi. Teised 
konkurentsiküsimused kuuluvad kartelliõigusega tegelevate asutuste vastutusalasse.

Muudatusettepanek 150
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

a) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilised või turureeglid ei 
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taga mittediskrimineerimist, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;
b) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei suuda 
mõistliku aja jooksul kokku leppida artikli 
2c lõikes 3 loetletud valdkondade 
tehnilistes ja turureeglites;
c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Vastavalt määrusele 1775/2005 on komisjonil ainult õigusandja poolt vastuvõetud suuniste 
muutmise, mitte vastuvõtmise õigus. Sellest ei tohiks kõrvale kalduda, sest käesolevaga on 
tegemist sektori jaoks oluliste eeskirjadega. Kõnealuste küsimuste reguleerimine tuleks jätta 
ka edaspidi õigusandjale. 

Muudatusettepanek 151
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võib ameti soovitusel vastu 
võtta turureeglite suunised.

a) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
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artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilised või turureeglid ei 
taga mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

b) Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei suuda 
mõistliku aja jooksul kokku leppida artikli 
2c lõikes 3 loetletud valdkondade 
tehnilistes ja turureeglites;
c) põhivõrguettevõtjad ei suuda 
rakendada Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt 
artikli 2c lõikes 3 loetletud valdkondades 
vastu võetud tehnilisi ja turureegleid.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Turureeglitega seoses tehakse ettepanek, et komisjon võib võtta suunised vastu ameti 
soovitusel (lõige 5). Põhivõrguettevõtjad on monopoolse infrastruktuuri haldurid ja ei osale 
turu konkurentsivõimelises osas. Põhivõrguettevõtjad on siiski väga huvitatud turureeglite 
toimimisest (sest need mõjutavad põhivõrguettevõtjate kulusid) ning seetõttu ei tohiks nad 
turureegleid ette valmistada.

Muudatusettepanek 152
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 3 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon võtab omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu suunised artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades, kui on vaja tagada 
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leiab, et: artikli 2c lõigetes 1–3 loetletud küsimuste 
kooskõla siseturu eesmärkidega, kui ta 
leiab, et:

Or. en

Selgitus

Juhul kui põhivõrguettevõtjad ei suuda reegleid vastu võtta, võib komisjon võtta siduvad 
suunised vastu komiteemenetluses. Esitatud muudetud gaasimääruses on see võimalus 
sõnastatud mittesiduval viisil. Selleks et tagada põhivõrguettevõtjate ja teiste sidusrühmade 
jaoks võimalikult suur läbipaistvus, ei tohi jääda kahtlust selles osas, et komisjon võtab 
siduvad suunised tõepoolest vastu, kui põhivõrguettevõtjad ei suuda oma 
reguleerimisülesandeid täita. 

Muudatusettepanek 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 3 sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada selge pädevuslik hierarhia. 
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Muudatusettepanek 154
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 3 teine -2 a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suuniste vastuvõtmisel konsulteerib 
komisjon võrgukasutajate 
esindusorganisatsioonidega. 

Or. en

Selgitus

Tõhus konsulteerimine kõikide sidusrühmadega on äärmiselt oluline, et tagada kõikide 
asjaomaste huvide arvestamine gaasituru toimimist käsitlevate otsuste vastuvõtmisel.

Muudatusettepanek 155
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 3 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Lõike 3 punktides a, b, c komisjonile antud volitused võimaldavad tal omada kontrolli 
peaaegu kõikide standardimismenetluste üle. 
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Muudatusettepanek 156
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Lõike 3 punktides a, b, c komisjonile antud volitused võimaldavad tal omada kontrolli 
peaaegu kõikide standardimismenetluste üle.

Muudatusettepanek 157
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõike 3 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
süsteemiga seotud tehnilisi ja turureegleid.

Or. de
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Selgitus

Lõike 3 punktides a, b, c komisjonile antud volitused võimaldavad tal omada kontrolli 
peaaegu kõikide standardimismenetluste üle.

Muudatusettepanek 158
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid 
muuta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vastavalt määrusele 1775/2005 on komisjonil ainult seadusandja poolt vastuvõetud suuniste 
muutmise, mitte vastuvõtmise õigus. Sellest ei tohiks kõrvale kalduda, sest siin on tegemist 
olulise sisuga eeskirjadega. Kõnealuste küsimuste reguleerimine tuleks jätta ka edaspidi 
seadusandjale.

Muudatusettepanek 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust võtta 
vastu artiklis 9 sätestatud suunised ja neid
muuta.

4. Lõige 3 ei piira komisjoni õigust artiklis 
9 sätestatud suunised muuta.

Or. de
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Selgitus

Määruse teksti kohandamine seoses artikliga 9 esitatud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 2e lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Komisjoni tegutsemine vastavalt määruse artikli 2e lõikele 3 lubab järeldada, et avalikest 
vahenditest rahastatav põhivõrguettevõtjate võrgustik ei täida oma käesolevast määrusest 
tulenevaid ülesandeid vajalikus ulatuses. Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks sellest 
põhjalikult teavitada, et nad saaksid teha vajalikud muudatused.

Muudatusettepanek 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2e a
Turureeglite väljatöötamine

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2d a töötab amet kuue 
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kuu jooksul välja turureeglite kavandi, 
mis on täielikult kooskõlas suunistes 
kehtestatud põhimõtetega.
2. Kõnealuste reeglite väljatöötamisel viib 
amet avatud ja läbipaistval viisil läbi 
ulatuslikke konsultatsioone ning teavitab 
jooksvalt kõiki asjaomaseid sidusrühmi. 
3. Pärast konsulteerimist viib amet 
reeglite kavandi lõpule ja võtab selle 
vastu. Ta avalikustab kõik saadud 
märkused ja selgitab, mil viisil neid on 
arvesse võetud suuniste lõplikus kavandis 
või põhjendab nende tagasilükkamist.
4. Ametil on õigus alustada enda algatusel 
või Euroopa Parlamendi taotlusel 
samasugust menetlust kehtivate suuniste 
läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Turureeglid tuleks välja töötada ja vastu võtta pärast ameti läbi viidud ulatuslikku 
konsulteerimist. Euroopa Parlamendi osa suurendatakse, andes talle võimaluse kõnealuste 
reeglite läbivaatamise algatamiseks.

Muudatusettepanek 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2e a
Suuniste väljatöötamine

1. Komisjon koostab pärast ametiga 
konsulteerimist iga-aastase prioriteetide 
loetelu, milles määratakse kindlaks 
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maagaasi siseturu arengu esmatähtsad 
küsimused.
2. Prioriteetide loetelu arvesse võttes 
volitab komisjon ametit töötama hiljemalt 
kuue kuu jooksul välja suuniste kavandi 
peamiste, selgete ja objektiivsete 
põhimõtete kehtestamiseks artiklis 2c 
sätestatud reeglite ühtlustamiseks.
3. Kõnealuste suuniste väljatöötamisel 
viib amet avatud ja läbipaistval viisil läbi 
ulatuslikke konsultatsioone ning teavitab 
jooksvalt Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku ja teisi 
sidusrühmi.
4. Pärast konsulteerimist viib amet 
reeglite kavandi lõpule ja võtab selle 
vastu. Ta avalikustab kõik saadud 
märkused ja selgitab, kui need ei ole 
konfidentsiaalsed, mil viisil neid on 
arvesse võetud suuniste lõplikus kavandis 
või põhjendab nende tagasilükkamist.
5. Komisjon esitab suuniste kavandi 
artikli 13 lõikes 1 osutatud komiteele 
lõplikuks vastuvõtmiseks vastavalt artikli 
13 lõikes 2 sätestatud korrale. 
6. Komisjon võib enda algatusel või ameti 
taotlusel alustada samasugust menetlust 
suuniste ajakohastamiseks. 

Or. en

Selgitus

Turuarengutega seotud prioriteetide kohta otsuste vastuvõtmiseks on väga oluline 
prioriteetide loetelu koostamine komisjoni poolt pärast ametiga konsulteerimist. Pärast 
loetelu koostamist tuleks kavandada suunised peamiste põhimõtete kehtestamiseks 
asjaomastes küsimustes, pidades silmas kohaldatavate reeglite ühtlustamist. Asjakohased 
reeglid on võimalik välja töötada alles pärast prioriteetide loetelu koostamist ja põhjendatud 
suuniste vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
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Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2e b
Reeglite väljatöötamine

1. Seoses suuniste vastuvõtmisega 
vastavalt artiklile 2e a volitab komisjon 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikku kuue kuu jooksul välja 
töötama reeglite kavandi, mis on täielikult 
kooskõlas suunistes kehtestatud 
põhimõtetega.
2. Reeglite kavandamisel võtab Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
arvesse turuosaliste tehnilisi 
ekspertteadmisi ja teavitab neid.
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab reeglite kavandi ametile.
4. Amet viib seoses reeglite kavandiga läbi 
ulatuslikke konsulteerimisi avatud ja 
läbipaistval viisil.
5. Pärast konsulteerimist viib amet 
reeglite kavandi lõpule ja võtab selle 
vastu. Ta avalikustab kõik saadud 
märkused, kui need ei ole 
konfidentsiaalsed, ja selgitab, mil viisil 
neid on arvesse võetud reeglite lõplikus 
kavandis või põhjendab nende 
tagasilükkamist. 
6. Ameti algatusel või Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku taotlusel 
võib kehtivad reeglid samasuguse korra 
kohaselt läbi vaadata. 

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 2e a selgitus. Reeglite täielik kooskõla suunistes kehtestatud reeglite ja 
põhimõtetega on ülioluline. Lisaks on reeglite mõistlikkuse tagamiseks väga tähtis korraldada 
ulatuslik konsulteerimine ja turuosaliste põhjalik protsessi kaasamine. Kehtivate reeglite 
ajakohastamine tehnoloogiliste muutuste ja parendatud protsesside tagajärjel peaks toimuma 
samasuguse korra kohaselt. 
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