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Muudatusettepanek 164
Giles
 Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2f välja jäetud
Konsulteerimine

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

Or. en
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Selgitus

Praegu korraldab ELi tasandil avalikke arutelusid elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Nüüd peaks selle ülesande enda peale võtma amet, 
kuna tal on juba olemas avalike arutelude läbiviimise kogemus ja hästi toimivad eeskirjad. 
Lisaks sellele tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui põhivõrguettevõtjad on 
potentsiaalselt huvitatud osapool. Vaata samuti seotud muudatusettepanekuid 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti määruse artikli 5a kohta ja 
gaasimääruse preambuli 8 ja artikli 2 punkti c alapunkti 1 kohta.

Muudatusettepanek 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2f välja jäetud
Konsulteerimine

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

Or. en

Selgitus

Praegu korraldab ELi tasandil avalikke arutelusid elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Nüüd peaks selle ülesande enda peale võtma amet, 
kuna tal on juba olemas avalike arutelude läbiviimise kogemus ja hästi toimivad eeskirjad. 
Lisaks sellele tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui põhivõrguettevõtjad on 
potentsiaalselt huvitatud osapool.

Muudatusettepanek 166
Umberto Guidoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2f välja jäetud
Konsulteerimine

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

Or. en

Selgitus

Praegu korraldab ELi tasandil avalikke arutelusid elektri- ja gaasisektori Euroopa 
reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Nüüd peaks selle ülesande enda peale võtma amet, 
kuna tal on juba olemas avalike arutelude läbiviimise kogemus ja hästi toimivad eeskirjad. 
Lisaks sellele tegutseb amet kõikide turuosaliste huvides, samas kui põhivõrguettevõtjad on 
potentsiaalselt huvitatud osapool.

Muudatusettepanek 167
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid, kaasa 
arvatud asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

Or. en
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Selgitus

Vt selgitust artiklite 2e, 2ea ja 2eb ettepanekute kohta. Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on kohandada tekst uue menetlusega.

Muudatusettepanek 168
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud võrgustikku 
käsitlevate tehniliste ja turureeglite ning 
iga-aastase tööprogrammi koostamisel; 
konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid, kaasa 
arvatud asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

Or. de

Selgitus

Turuosaliste sidumise tugevam rõhutamine.

Muudatusettepanek 169
Lambert van Nistelrooij

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

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

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide
võrgukasutajaid esindavate 
organisatsioonidega, eelkõige
konsulteerimise töökorra, artikli 2c 
lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel;

Or. en

Selgitus

Konsulteerimise tulemuslikkus sõltub asjakohasest töökorrast ja menetlusest. Samuti on 
oluline, et konsultatsiooni protokoll kajastaks kõikide osalejate panust, samuti suhtlust 
ENTSO ja võrgukasutajate esindajate vahel. Seetõttu peavad osapooled protokolli 
selgesõnaliselt heaks kiitma, enne kui ENTSO selle vastavalt artikli 2f lõike 3 sätetele vastu 
võtab.

Muudatusettepanek 170
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 

1. Amet konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tarbijad, võrgu kasutajad, 
kauplejad, jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid, kaasa 



AM\717804ET.doc 9/85 PE404.708v01-00

ET

veeldusjaamade ja hoidlate haldurid, kaasa 
arvatud asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

arvatud asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid.

Lisaks, kui sellise konsulteerimise käigus 
keskendutakse küsimustele, mis 
mõjutavad põhivõrguettevõtjate vahelist 
gaasi müüki, sellega kauplemist või selle 
edastamist, võtab Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik eelkõige 
arvesse nimetatud turuosaliste panust ja 
nende asjaomaseid tööstusharuliite, kes 
tavaliselt pakuvad ja kasutavad piiriülest 
edastusvõimsust.

Or. en

Selgitus

Selleks et aidata kaasa integreeritumate turgude arengule, tuleb piiriülese edastusvõimsuse 
seisukohalt olulise küsimuse korral küsida otse nende turu osapoolte arvamust, kes tavaliselt 
nimetatud võimsust pakuvad/kasutavad, sest muutused mõjutavad tõenäoliselt nende 
äritegevust.

Muudatusettepanek 171
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Esimeses lõikes viidatud 
konsultatsiooni eesmärk on arvestada 
kõikide otsustamisel osalevate 
sidusrühmade huvidega.

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjad ei ole oma monopoolse seisundi tõttu harjunud oma klientide, 
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võrgukasutajatega läbi rääkima. Selleks, et vältida olukorda, mil põhivõrguettevõtjad pigem 
informeerivad võrgukasutajaid, mitte ei konsulteeri nendega, tuleks tulemuslikkuse nimel 
määratleda konsultatsiooni eesmärk.

Muudatusettepanek 172
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste 
ja turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, esitab ta 
selle põhjused.

3. Enne suuniste ja reeglite vastuvõtmist 
teeb amet teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, esitab ta 
selle põhjused.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artiklite 2e, 2ea ja 2eb ettepanekute kohta. Käesoleva muudatusettepaneku 
eesmärk on kohandada tekst uue menetlusega.

Muudatusettepanek 173
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste ja 

3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning 
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turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, esitab ta 
selle põhjused.

võrgustikku käsitlevate tehniliste ja 
turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, esitab ta 
selle põhjused.

Or. de

Selgitus

Ka siin on vajalik esile tõsta, et Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
pädevusvaldkond piirdub võrgustikku puudutavate aspektidega.

Muudatusettepanek 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 2a–2h osutatud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel.

Artiklites 2a–2h osutatud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kantakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest.

Or. de

Selgitus

Lisatud artiklitega 2a–2h luuakse uus struktuur, mida tuleb ka rahastada. Kuna uus võrgustik 
seotakse ELi tasandiga, tuleb seda ka rahastada ELi eelarvest. Tariifide kaudu rahastamine 
ei võimaldaks kontrolli kulude üle ega ka uue struktuuri hindamist.
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Muudatusettepanek 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 2a–2h osutatud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel.

Artiklites 2a–2h osutatud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
tegevusega seotud kulud kannavad 
põhivõrguettevõtjad ning neid võetakse 
arvesse tariifide arvutamisel. Reguleerivad 
asutused kiidavad need kulutused heaks 
ainult juhul, kui need on mõõdukad ja 
tasakaalus.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida olukorda, et Euroopa tarbijad peavad nimetatud organisatsiooni saamatuse 
tõttu kannatama.

Muudatusettepanek 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2h välja jäetud
Põhivõrguettevõtjate piirkondlik koostöö

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku investeerimiskava 
ning võivad teha piirkondlikul 
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investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.
Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10- aastase investeerimiskavaga.
2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka 
võrgu optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike 
oksjonite ning 
tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil.
3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.

Or. en

Selgitus

Euroopa eeskirjade olemasolu ei takista põhivõrguettevõtjatel miinimumnõuete ületamist ning 
arendamast naabritega tihedat koostööd. Piirkondade määratlemine toob vältimatult endaga 
kaasa piirkondlike turgude konsolideerumise ja uued “piirid” Euroopa sees. Sellel ei ole 
mõtet. Ühendatud võrgu puhul tuleb töökindluse ja piiriülese vooga tegeleda globaalselt, 
nagu seda märgiti Elektrienergia Edastuse Koordineerimise Liidu hiljutises 2008. aasta 
jaanuari adekvaatsuse aruandes.

Muudatusettepanek 177
Miloslav Ransdorf

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

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku investeerimiskava
ning võivad teha piirkondlikul
investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku võrgu arengukava
ning võivad teha piirkondlikul võrgu 
arengukaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10- aastase investeerimiskavaga.

Piirkondlik võrgu arengukava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10-aastase võrgu arengukavaga.

Or. en

Selgitus

Viitamine võrgu arengukavale peegeldab täpsemalt eeldatavat protsessi.

Muudatusettepanek 178
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku investeerimiskava 
ning võivad teha piirkondlikul 
investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku võrgu arengukava. 

Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10- aastase investeerimiskavaga.

Piirkondlik võrgu arengukava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10- aastase võrgu arengukavaga.
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Or. de

Selgitus

Võrguettevõtjad on seotud riiklike reguleerivate asutuste ettekirjutustega. Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustik ei saa seega võtta vastu üksikute liikmete jaoks siduvaid 
otsuseid. Määruses tuleks kasutada samasuguseid mõisteid nagu gaasidirektiivis. 
Gaasidirektiivis kasutatakse investeerimiskava asemel mõistet võrgu arengukava.

Muudatusettepanek 179
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku investeerimiskava
ning võivad teha piirkondlikul 
investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku võrgu arengukava
ning võivad teha piirkondlikul võrgu 
arengukaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10- aastase investeerimiskavaga.

Piirkondlik võrgu arengukava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud kümneks aastaks koostatud 
võrgu arengukavaga.

Or. de

Selgitus

Ka siin on vajalik esile tõsta, et Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
pädevusvaldkond piirdub võrgustikku puudutavate aspektidega.
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Muudatusettepanek 180
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2h – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad nad iga kahe 
aasta järel piirkondliku investeerimiskava 
ning võivad teha piirkondlikul 
investeerimiskaval põhinevaid 
investeerimisotsuseid.

1. Põhivõrguettevõtjad teevad Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
raames piirkondlikku koostööd, et toetada 
artikli 2c lõikes 1 osutatud ülesannete 
täitmist. Eelkõige avaldavad gaasi 
põhivõrguettevõtjad iga kahe aasta järel 
piirkondliku investeerimiskava ning võivad 
teha piirkondlikul investeerimiskaval 
põhinevaid investeerimisotsuseid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, kes vastutab investeerimiskava avaldamise 
eest.

Muudatusettepanek 181
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2h – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhivõrguettevõtjad edendavad 
piirkondliku koostöö raames koos 
keskuste ja hoidlate halduritega 
turupõhiste ja ühtlustatud piirkondlike 
tasakaalustusrežiimide loomist.

Or. en
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Selgitus

Piirkondlik koostöö ei hõlma ainult põhivõrguettevõtjaid, vaid samuti maagaasi 
veeldusjaamade haldureid, keskuste ja hoidlate haldureid. Keskuste haldurid mängivad 
olulist rolli piirkondliku tasakaalustusturu korraldamisel. Seega, kui piirkondlik koostöö 
piirdub ainult põhivõrguettevõtjatega, tekib oht, et maagaasi väärtusahela kõnealuseid osasid 
ei võeta piisaval määral arvesse.

Muudatusettepanek 182
Danutė Budreikaitė

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2 h – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirkondlikus investeerimiskavas tuleb 
ette näha nn energiasaarte ühendamine 
Euroopa Liidu maagaasi põhivõrgu 
projektidesse.

Or. lt

Selgitus

Piirkondliku koostöö loomise eesmärk on ka ühendada nn energiasaared ELis.

Muudatusettepanek 183
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike 
oksjonite ning tasakaalustusmehhanismide

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu
võimsuse haldamiseks vajalikku töökorda, 
piiriülese võimsuse jaotamist läbipaistvate 
ja mittediskrimineerivate mehhanismide 
kaudu, tasakaalustusmehhanismide
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integreerimise abil. integreerimist gaasi transportimisel 
erinevate piirkonna põhivõrguettevõtjate 
võrgustike kaudu ja edendavad 
energiabörside arengut. Seda ülesannet 
võib täita üksus või organ, mis on 
asutatud selleks, et täita ühte või enamat 
ülesannet, mis tavaliselt täidab 
põhivõrguettevõtja, ja mille suhtes 
kohaldatakse käesoleva määruse nõudeid.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on täpsustada ja tagada, et vastutus piirkondliku koostöö eest pannakse 
põhivõrguettevõtjale või samaväärsele üksusele või organile, mis täidaks ühte või enamat 
ülesannet, mis tavaliselt on põhivõrguettevõtja ülesanne. Piirkonna põhivõrguettevõtjad 
vastutavad võimsuse optimaalse haldamise eest, piiriülese võimsuse jaotamise eest ning 
tasakaalustusmehhanismide integreerimise eest juhul, kui varustaja soovib gaasi transportida 
läbi erinevate võrgustike.

Muudatusettepanek 184
Teresa Riera Madurell

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike 
oksjonite ning tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda, lisaks piirkondlike sõltumatute 
süsteemihaldurite asutamisele, ning 
energiabörside arengut, piiriülese võimsuse 
jaotamist avalike oksjonite ning 
tasakaalustusmehhanismide integreerimise 
abil.

Kõiki võrkudevahelisi ühendusi ja seotud 
infrastruktuure haldab sõltumatult nende 
eraldamisrežiimist piirkondlik sõltumatu 
süsteemihaldur. Need piirkondlikud 
sõltumatud süsteemihaldurid võivad 
hallata ühte või mitut võrkudevahelist 
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ühendust samalt või erinevalt piirilt, ilma 
et piirataks nende hallatava võrgustiku 
ulatust.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud sõltumatud süsteemihaldurid pakuvad siseturu arendamise nimel kõige 
tundlikumatele infrastruktuuridele mittediskrimineerivat haldamist ning aitavad lihtsustada 
kauplemist pika vahemaa tagant.

Muudatusettepanek 185
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike
oksjonite ning
tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike või 
otseste oksjonite abil, mille üle otsustavad 
ühiselt asjaomased põhivõrguettevõtjad,
ning tasakaalustus- ja reservvõimsuse 
mehhanismide integreerimise abil.

Or. en

Selgitus

Kuigi avalikud oksjonid on majanduslikult tõhus vahend piiriülese võimsuse jaotamiseks, ei 
ole see alati sobiv, sest neid ei ole kohandatud liberaliseeritavatele, tekkivatele piirkondlikele 
energiaturgudele ning need ei taga piisaval tasemel piiriüleseid gaasiedastusi pikemas 
perspektiivis (kuud või aastad).
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Muudatusettepanek 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist avalike
oksjonite ning tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 
piiriülese võimsuse jaotamist oksjonite 
ning tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil.

Or. ro

Selgitus

Tuleb vältida vaba konkurentsi piirava tõlgendamise võimalust.

Muudatusettepanek 187
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Põhivõrguettevõtjad maksimeerivad 
turule pakutava piiriülese võimsuse ning 
kindlustavad jaotamise ja võimsuse
katkestamise eeskirjade ühtlustamise 
mõlemal pool piiri, tagades samas, et 
võrgu kasutajatel ei tehta vahet.

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjatel peab olema selgem kohustus maksimeerida olemasolevat piirülest 
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võimsust. Põhivõrguettevõtjad ei tohi selle käigus tarnijaid erinevalt kohelda.

Muudatusettepanek 188
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 

välja jäetud

Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.”

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud turud peaksid olema esimene samm täielikult integreeritud Euroopa turu 
suunas ja neid ei pea geograafiliselt kindlaks määrama Euroopa Komisjon.

Muudatusettepanek 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 

välja jäetud
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mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.

Or. de

Selgitus

Piirkondlikku koostööd korraldatakse võrgustikusiseselt. Kuidas koostöö toimub ja millisel 
organisatsiooni tasandil see tagatakse, tuleb sätestada võrgustiku põhikirjas. Eraldi 
vastuvõtmine komisjoni poolt ei ole vajalik ega ka otstarbekas.

Muudatusettepanek 190
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Article 1 – point 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Article 2 h – paragraph 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.

Sel eesmärgil konsulteerib komisjon 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku, ENTSOGi ja ametiga.

Or. de

Selgitus

ENTSO/ENTSOG kaasatakse põhimõtteliselt direktiivi väljatöötamisse, kuna tal on praktilisi 
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majandusalaseid kogemusi võrgustike loomise, haldamise ja kasutamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 191
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Sealjuures peab ta 
võtma arvesse nn energiasaarte olemasolu 
Euroopa Liidus ning olukorda raskesti 
ligipääsetavates piirkondades, kus on 
vajalik luua ühendusi gaasi põhivõrku. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.”

Sel eesmärgil võib komisjon konsulteerida 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikuga.”

Or. ro

Selgitus

Geograafiliste piirkondade kindlaksmääramisel peab komisjon võtma arvesse põhivõrgu 
praegust olukorda ning vastastikuse ühendamise tegelikke võimalusi ning võimalusi luua 
ühendusi selliste piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 192
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 2 h – lõige 3 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon, kuid üksnes pärast 
nimetatud piirkonnas paiknevate 
liikmesriikidega konsulteerimist. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. ro

Selgitus

Liikmesriigid ise teavad kõige paremini oma võimsusi ja koostöövõimalusi, et võtta arvesse 
naaberriikide praegust olukorda, tootmisvõimsusi ja gaasivarustusvajadusi.

Muudatusettepanek 193
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) artikli 3 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
1. Põhivõrguettevõtjate ja maagaasi 
veeldusjaamade haldurid kohaldatavad 
tariifid või nende arvestamiseks 
kasutatavad metoodikad, mille 
reguleerivad asutused on direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 25 lõike 2 alusel 
heaks kiitnud, ning samuti tariifid, mis 
on avaldatud nimetatud direktiivi artikli 
18 lõike 1 alusel, peavad olema 
läbipaistvad, võtma arvesse süsteemi 
terviklikkust ja selle edasiarendamise 
vajadust ning peegeldama tegelikke 
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kulusid, niivõrd kui need kulud vastavad 
tõhusa ja võrreldava struktuuriga 
võrguettevõtja kuludele ning on 
läbipaistvad, hõlmates samas asjaomast 
investeeringutasuvust […]. Tariife või 
nende arvestamiseks kasutatavaid 
metoodikaid tuleb kohaldada 
mittediskrimineerival viisil.

Or. en

(Muudab määruse 1775/2005 kehtiva artikli 3 lõiget 1)

Selgitus

Artikli 3 kehtivad sätted tariifide võrdlemise kohta juhtumitel, kui on olemas tõhus 
torujuhtmete vaheline konkurents, on toonud paljudes põhivõrkudes üle Euroopa kaasa 
tariifid, mis ei põhine kuludel. Negatiivset mõju gaasitarbijatele kõrgemate võrgutasude või 
energiahindade näol on raske kindlaks teha, kuid seda võib pidada märkimisväärseks.

Muudatusettepanek 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 3 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„1. Põhivõrguettevõtjate, maagaasi 
veeldusjaamade haldurid või hoidlate 
haldurid kohaldatavad tariifid või nende 
arvestamiseks kasutatavad metoodikad, 
mille reguleerivad asutused on direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 25 lõike 2 alusel 
heaks kiitnud, ning samuti tariifid, mis 
on avaldatud nimetatud direktiivi artikli 
18 lõike 1 alusel, peavad olema 
läbipaistvad, võtma arvesse süsteemi 
terviklikkust ja selle edasiarendamise 
vajadust ning peegeldama tegelikke 
kulusid, niivõrd kui need kulud vastavad 
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tõhusa ja võrreldava struktuuriga 
võrguettevõtja kuludele ning on 
läbipaistvad, hõlmates samas asjaomast 
investeeringutasuvust […]. Tariife või 
nende arvestamiseks kasutatavaid 
metoodikaid tuleb ühtlustada ja
kohaldada mittediskrimineerival viisil.”

Or. en

(Määruse 1775/2005 artikli 3 lõike 1 esimese lõigu algusesse ja lõppu lisatakse mõned sõnad, 
samas kustutatakse mõned teised veidi enne lõppu)

Selgitus

Kehtivad sätted tariifide võrdlemise kohta juhtumitel, kui on olemas tõhus torujuhtmete 
vaheline konkurents, on toonud paljudes põhivõrkudes üle Euroopa kaasa tariifid, mis ei 
põhine kuludel. Negatiivset mõju gaasitarbijatele kõrgemate võrgutasude või energiahindade 
näol võib pidada märkimisväärseks. Seetõttu on soovitatud määrata kulupõhine lähenemisviis 
ainsaks tariifide arvestamise metoodikaks, mida kohaldada põhivõrkude, hoidlate ja 
maagaasi veeldusjaamade teenustele.

Muudatusettepanek 195
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 3 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 3 lõike 1 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:
Tariifid või nende arvestamiseks 
kastutatavad metoodikad peavad aitama 
kaasa tõhusale gaasiga kauplemisele ja 
konkurentsile, samal ajal vältides 
ristsubsideerimist võrgu kasutajate 
vahel ja luues stiimuleid 
investeeringuteks ning säilitades või 
luues põhivõrkude koostoimevõime. See 
võib hõlmata erieeskirju uute 
investeeringute kohta.
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Or. en

(Lisatakse tekst määruse 1775/2005 artikli 3 lõike 1 kolmandale lõigule.)

Selgitus

Artikli 3 kehtivad sätted tariifide võrdlemise kohta juhtumitel, kui on olemas tõhus 
torujuhtmete vaheline konkurents, on toonud paljudes põhivõrkudes üle Euroopa kaasa 
tariifid, mis ei põhine kuludel. Negatiivset mõju gaasitarbijatele kõrgemate võrgutasude või 
energiahindade näol on raske kindlaks teha, kuid seda võib pidada märkimisväärseks.

Muudatusettepanek 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 3 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 3 lõike 1 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:
„Tariifid või nende arvestamiseks 
kastutatavad metoodikad peavad aitama 
kaasa tõhusale gaasiga kauplemisele ja 
konkurentsile, samal ajal vältides 
ristsubsideerimist võrgu kasutajate 
vahel ja luues stiimuleid 
investeeringuteks ning säilitades või 
luues põhivõrkude koostoimevõime. See 
võib hõlmata erieeskirju uute 
investeeringute kohta.”

Or. en

(Lisatakse mõned sõnad määruse 1775/2005 artikli 3 lõike 1 kolmanda lõigu lõppu)

Selgitus

Võib kaaluda erieeskirju uutele investeeringutele.
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Muudatusettepanek 197
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 3 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Tariifid määratakse võrgu kasutajatele 
eraldi ja sõltumatult iga põhivõrku 
sisenemise või põhivõrgust väljumise 
punkti kohta. Võrgutasusid ei arvutata 
lepinguliste marsruutide alusel.”

„Liikmesriigid võivad otsustada, et tariifid
määratakse võrgu kasutajatele eraldi ja 
sõltumatult iga põhivõrku sisenemise või
põhivõrgust väljumise punkti kohta ning 
võrgutasusid ei arvutata lepinguliste 
marsruutide alusel.”

Or. en

Selgitus

Otsuse võrku sisenemise ja võrgust väljumise tariifide jõustamise kohta peaks tegema 
liikmesriik. Lisaks sellele positiivsele mõjule, et gaasiga saab kaubelda laiemas piirkonnas, 
on võrku sisenemise ja väljumise tariifide mõju enamasti negatiivne, sest need ei peegelda 
korrektselt tegelikku transpordikulu. Veelgi enam, kui sisenemise- väljumise tariife 
kehtestatakse, tuleb arvesse võtta jaotusvõrgu tariifisüsteemi, mis kuulub liikmesriikide 
pädevusse.

Muudatusettepanek 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel – 1 punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 3 – lõige 1 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 3 lõikele 1 lisatakse neljas a 
lõik:
„Tariife või nende arvestamiseks 
kasutatavaid metoodikaid tuleb kohaldada 
mittediskrimineerival viisil ning need 
peavad olema läbipaistvad.”
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Or. en

(Artikli 3 lõikele 1 lisatakse viies lõik)

Selgitus

Tariifide ja nende kehtestamisel kasutatav metoodika läbipaistvus on hästi toimiva siseturu 
põhiline eeltingimus.

Muudatusettepanek 199
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lisatakse artikkel 4a:
„Artikkel 4a
Põhivõrguettevõtjate tehniline koostöö 
kolmandate riikidega.
1. Riiklikud reguleerivad asutused näevad 
ette põhivõrguettevõtjate tehnilise koostöö 
kolmandate riikide 
põhivõrguettevõtjatega.
2. Kui ilmnevad vastuolud ameti poolt 
vastu võetud reeglite ja normidega, küsib 
riiklik reguleeriv asutus ametilt selgitusi.

Or. xm

Selgitus

Määruses ei täpsustata, kuidas korraldatakse tehnilist koostööd kolmandate riikide 
põhivõrguettevõtjatega.
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Muudatusettepanek 200
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 4a – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagavad, et nende pakutavad teenused 
oleksid kõigi võrgu kasutajate jaoks 
mittediskrimineerivad ja vastaksid turu 
nõudlusele; eelkõige juhul, kui 
veeldusjaama- või hoidlahaldur pakub eri 
tarbijatele sama teenust, peab ta seda 
pakkuma samaväärsetel 
lepingutingimustel;

(a) tagavad, et nende pakutavad teenused 
oleksid kõigi võrgu kasutajate jaoks 
mittediskrimineerivad ja vastaksid turu 
nõudlusele; eelkõige juhul, kui 
veeldusjaama- või hoidlahaldur pakub 
samal ajal eri tarbijatele sama teenust, 
peab ta seda pakkuma samaväärsetel 
lepingutingimustel;

Or. en

Selgitus

Lepingulised tingimused muutuvad aja jooksul, nii et võrrelda saab ainult teatud ajahetkel 
pakutud sarnaste teenuste tingimusi.

Muudatusettepanek 201
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 4 a – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Veeldusjaama võimsuse ja 
hoiustamisvõimsuse lepingulised 
miinimummäärad peavad põhinema 
tehnilistel piirangutel ning peavad 
võimaldama väiksemate hoidlakasutajate 
juurdepääsu hoidlateenustele.

Veeldusjaama võimsuse ja 
hoiustamisvõimsuse lepingulised 
miinimummäärad peavad põhinema 
tehnilistel piirangutel ning peavad 
võimaldama väiksemate hoidlakasutajate 
juurdepääsu hoidlateenustele. 
Maksejõulisuse tagamise tingimused tuleb 
avaldada ELTs ja edastada komisjonile ja 
ametile arvamuse avaldamiseks. Komisjon 
ja amet esitavad oma arvamuse 30 päeva 
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jooksul.

Or. ro

Selgitus

Läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõte tagavad võrdsed võimalused kõigile 
ettevõtjaile ja kaitsevad tarbijate huve.

Muudatusettepanek 202
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 4a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tootmisettevõtete käitajad, kellele on 
lähtuvalt direktiivi 2003/55/EÜ artiklist 22 
tehtud erand, peavad kolmandatele 
isikutele avatud võimsuse ja teenuste 
nimel, mida nad peavad pakkuma 
kolmandatele isikutele:
(a) avalikustama vajaliku teabe, eelkõige 
andmed teenuste kasutamise ja 
kättesaadavuse kohta, maagaasi 
veeldusjaamade kasutajate mõistlikele 
ärivajadustele vastaval ajal;
(b) avalikustama teabe asjakohaste 
kehtestatud tingimuste kohta koos 
tehniliste andmetega, et maagaasi 
veeldusjaamade kasutajatele oleks 
võimaldatud tõhus juurdepääs maagaasi 
veeldusjaamadele;
(c) pakkuma maagaasi veeldusjaamade 
kasutamata võimsust maagaasi 
veeldusjaamade kasutajate mõistlikele 
ärivajadustele vastaval ajal.

Or. en
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Selgitus

Olemasolevatest maagaasi veeldusjaamadest (kolmteist) on kõik peale ühe reguleerinud 
kolmandate isikute juurdepääsu. Kuid enamik uusi projekte (uued tootmisettevõtted või 
laiendused) on taotlenud erandit kolmandate isikute juurdepääsueeskirjade osas, lähtudes 
gaasidirektiivi 2003/55/EÜ artiklist 22. Siiani pole ühtegi taotlust vabastuseks tagasi lükatud. 
Sel põhjusel tuleks samuti rakendada teatavaid miinimumnõudeid vabastuse saanud 
tootmisettevõtetele teenuste eest, mida nad peavad pakkuma kolmandatele isikutele, lähtudes 
nendest tingimustest, mis on kehtestatud vabastuse saamiseks.

Muudatusettepanek 203
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„(a) andma asjakohaseid majanduslikke 
signaale tehnilise võimsuse efektiivse ja 
maksimaalse kasutamise kohta ning 
hõlbustama investeeringute tegemist 
uude infrastruktuuri ja piiriülest gaasiga 
kauplemist;”

Or. en

(Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse teksti määruse 1775/2005 kehtiva artikli 5 lõike 
2 punktile a.)

Selgitus

Juurdepääs transpordivõimsusele ja seega asjakohaste võimsuse jaotamise mehhanismide ja 
ülekoormuse menetluskorra rakendamine, mis tagavad olemasoleva infrastruktuuri tõhusa 
kasutamise, on ühtse Euroopa gaasituru arendamisel kriitilise tähtsusega. Artiklit 5 tuleks 
muuta, hõlmates võimsuse jaotamise mehhanismide ja ülekoormusega tegelemise korra 
piiriülese dimensiooni.
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Muudatusettepanek 204
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Põhivõrguettevõtjad rakendavad ja 
avaldavad ülekoormusega tegelemise 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva korra, 
mis põhineb järgmistel põhimõtetel:

„3. Põhivõrguettevõtjad rakendavad ja 
avaldavad ülekoormusega tegelemise 
mittediskrimineeriva ja läbipaistva korra, 
mis hõlbustab piiriülest kauplemist 
gaasiga ja põhineb järgmistel põhimõtetel:

(a) lepingutega ülekoormamise korral peab 
põhivõrguettevõtja esmasel turul pakkuma 
kasutamata võimsust vähemalt üks päev 
ette ning katkestatava võimsuse põhimõtte 
alusel;

(a) lepingutega ülekoormamise
takistamiseks peab põhivõrguettevõtja 
esmasel turul pakkuma kasutamata 
võimsust vähemalt üks päev ette;”

(b) võrgu kasutajatel peab soovi korral 
olema võimalik oma kasutamata 
lepingujärgset võimsust järelturul edasi 
müüa või edasi rentida. Liikmesriigid 
võivad nõuda, et võrgu kasutajad 
teavitaksid sellest põhivõrguettevõtjat.”

Or. en

Selgitus

Juurdepääs transpordivõimsusele ja seega asjakohaste võimsuse jaotamise mehhanismide ja 
ülekoormuse menetluskorra rakendamine, mis tagavad olemasoleva infrastruktuuri tõhusa 
kasutamise, on ühtse Euroopa gaasituru arendamisel kriitilise tähtsusega. Artiklit 5 tuleks 
muuta, hõlmates võimsuse jaotamise mehhanismide ja ülekoormusega tegelemise korra 
piiriülese dimensiooni.

Muudatusettepanek 205
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lepingutega ülekoormamise korral peab 
põhivõrguettevõtja esmasel turul pakkuma 
kasutamata võimsust vähemalt üks päev 
ette ning katkestatava võimsuse põhimõtte 
alusel;

a)lepingutega ülekoormamise korral peab 
põhivõrguettevõtja esmasel turul pakkuma 
kasutamata võimsust vähemalt üks päev 
ette ning katkestatava võimsuse põhimõtte 
alusel, järgides mittediskrimineerimise ja 
vaba konkurentsi põhimõtet;

Or. ro

Selgitus

Läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõte tagavad võrdsed võimalused kõigile 
ettevõtjaile ja kaitsevad tarbijate huve.

Muudatusettepanek 206
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lepingutega ülekoormamise korral peab 
põhivõrguettevõtja esmasel turul pakkuma 
kasutamata võimsust vähemalt üks päev 
ette ning katkestatava võimsuse põhimõtte 
alusel;

(a) lepingutega ülekoormamise korral peab 
põhivõrguettevõtja esmasel turul pakkuma 
kasutamata võimsust vähemalt üks päev 
ette ning katkestatava võimsuse põhimõtte 
alusel, kui see ei takista pikaajalise 
varustuslepingu täitmist;

Or. fr

Selgitus

Koormusjuhtimise eeskirjade väljatöötamisel tuleb võtta arvesse transportijate kohustusi 
lõpptarbija ees ning varustuskindlust (pikaajaliste varustuslepingute olemasolu).
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Muudatusettepanek 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Kui olemasolevate edastuslepingute 
kohane võimsus jääb kasutamata ja 
esineb lepingutega ülekoormamine, peab 
kohaldama lõiget 3, välja arvatud juhul, 
kui see rikuks olemasolevatele 
edastuslepingutele esitatavaid nõudmisi. 
Kui see rikuks olemasolevaid 
edastuslepinguid, peavad 
põhivõrguettevõtjad kooskõlas lõikega 3 
esitama võrgu kasutajale taotluse 
kasutamata võimsuse viimiseks 
järelturule, olles eelnevalt konsulteerinud 
pädevate asutustega.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga esitatakse uuesti sätted, mis määrusest 1775/2005 välja jäeti.

Muudatusettepanek 208
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Põhivõrguettevõtjad hindavad 
korrapäraselt turu nõudlust uute 
investeeringute järele. Uusi investeeringuid 
kavandades hindavad põhivõrguettevõtjad 

„6. Põhivõrguettevõtjad hindavad 
korrapäraselt turu nõudlust uute 
investeeringute järele. Uusi investeeringuid 
kavandades hindavad põhivõrguettevõtjad 
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turu nõudlust.” turu nõudlust ja võtavad arvesse 
varustuskindluse kriteeriumeid.”

Or. en

Selgitus

Turu nõudlus ei tohiks olla ainus kriteerium, mida uute investeeringute planeerimisel arvesse 
võetakse. Varustuskindlus on oluline küsimus ja seda ei ole võimalik tagada, kui 
infrastruktuurid on loodud ainult vastuseks nõudlusele, kuid nende puhul ei võeta arvesse 
näiteks edastussüsteemi infrastruktuuri riket.

Muudatusettepanek 209
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – punkt d a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) Lisatakse järgmine lõige 6a:
„6 a) Pikaajalise füüsikalise ülekoormuse 
korral kõrvaldavad põhivõrguettevõtjad 
ülekoormuse olemasolevat võimsust 
suurendades, võttes seejuures aluseks 
turunõudlust. Et turunõudlust oleks 
võimalik hinnata, on põhivõrguettevõtjad 
kohustatud rakendama nn võimsuse 
jaotamise (open season) menetlust.”

Or. de

Selgitus

Artikli 5 uues lõikes 7 sätestatakse, et ülekoormusega tegelemise põhimõtted sisaldavad ka 
põhivõrguettevõtjate pikaajalise ülekoormuse kõrvaldamise kohustust, selleks tuleb neil 
vastavalt turunõudlusele, mis on kindlaks tehtud võimsuse jaotamise (open season) menetluse 
rakendamise teel (aitab välja selgitada turunõudluse ja võimaldab vajadusel võimalikult 
läbiapaistvat ja mittediskrimineerivat võimsuse jaotamist või juurdepääsu kolmandatele 
isikutele), uude infrastruktuuri investeerida. Seega tehakse põhivõrguettevõtjatele võimsuse 
jaotamise menetluse rakendamine kohustuslikuks.
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Muudatusettepanek 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt d a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Lisatakse järgmine lõige 6 a:
„6 a. Pikaajalise füüsilise ülekoormuse 
puhul kasutavad põhivõrguettevõtjad 
pikaajalise ülekoormuse juhtimise 
eeskirju, leevendades ülekoormust uue 
võimsuse lisamise abil vastavalt turu 
nõudlusele. Turu nõudluse hindamiseks 
peavad põhivõrguettevõtjad kasutama 
avatud menetlust.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et põhivõrguettevõtjate pikaajalise 
ülekoormuse juhtimine hõlmab kohustust leevendada pikaajalist ülekoormust, investeerides 
uutesse infrastruktuuridesse, lähtudes turu nõudlusest, mis määratakse kindlaks avatud 
menetluse abil. Põhivõrguettevõtjad vastutavad avatud menetluse kasutamise eest.

Muudatusettepanek 211
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel – 1 punkt 7 – alapunkt d a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Lisatakse järgmine lõige 6 a:
„6 a. Pikaajalise füüsilise ülekoormuse 
ennetamiseks kasutavad 
põhivõrguettevõtjad pikaajalise 
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ülekoormuse juhtimise eeskirju, 
leevendades ülekoormust uue võimsuse 
lisamise abil vastavalt turu nõudlusele.”

Or. en

(Käesoleva muudatusettepanekuga lisatakse määruse 1775/2005 kehtivale artiklile 5 uus 
lõige.)

Selgitus

Artikli 5 uues lõikes 6 a täpsustatakse, et pikaajalise ülekoormuse juhtimine 
põhivõrguettevõtja poolt hõlmab kohustust leevendada pikaajalist ülekoormust, investeerides 
uutesse infrastruktuuridesse, lähtudes turu nõudlusest, mis määratakse kindlaks avatud 
menetluse abil. Põhivõrguettevõtjad vastutavad avatud menetluse kasutamise eest.

Muudatusettepanek 212
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt d b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) lisatakse järgmine lõige 6 b:
„6 b. Riiklikud reguleerivad asutused 
jälgivad ülekoormuse juhtimist riiklikes 
gaasivõrkudes ja võrkudevahelistes 
ühendustes. 
Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormuse 
juhtimise korra, sealhulgas võimsuse 
jaotamise, riiklikele reguleerivatele 
asutustele heakskiitmiseks. Riiklikud 
reguleerivad asutused võivad enne 
heakskiitmist nõuda muudatuste tegemist 
nendesse eeskirjadesse.”

Or. en

(Käesoleva muudatusettepanekuga tuuakse määruse 1775/2005 artiklisse 5 sisse uus lõige.) 
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Selgitus

Tõhusa rakendamise nimel peavad seadusandjad ülekoormuse juhtimise korra ametlikult 
heaks kiitma ja seda määruses 1775/2005 selgesõnaliselt väljendama.

Muudatusettepanek 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Turuosalistele tehakse kättesaadavaks 
suurim võimalik hoidla- ja maagaasi 
veeldusjaama võimsus, pidades silmas 
võrgu terviklikkust ja toimimist.

1. Turuosalistele tehakse kättesaadavaks 
suurim võimalik hoidla- ja maagaasi 
veeldusjaama võimsus, pidades silmas 
võrgu terviklikkust ja toimimist, mis 
põhineb eelandmetel tugineval 
reguleeritud juurdepääsul kõikidele 
gaasihoidlatele ELis, võttes asjakohaselt 
arvesse hoidlate asukohtade geoloogilisi 
iseärasusi ja hoidla erisuguseid 
ülesandeid varustuskindluse ja turgude 
edendamisel.

Or. en

Selgitus

Reguleeritud juurdepääs hoidlatele on oluline nii liikmesriikide vahelise solidaarsuse 
tagamisel gaasiga seotud küsimustes ja turu toimimise seisukohalt; selleks et tagada 
läbipaistev ja turvaline hoidlate võimsuse kasutamine ELis, koostavad ELi reguleerijad 
eelandmetel põhinevad eeskirjad juurdepääsu kohta nimetatud hoidlatele, võttes asjakohaselt 
arvesse teema keerukust: erinevate hoidlate geoloogilisi eripärasid ning kompromissi 
varustuskindluse ja turu edendamise vahel.
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Muudatusettepanek 214
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 5a – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende meetmete puhul tuleb arvesse võtta 
asjaomase süsteemi terviklikkust ning 
samuti varustuskindlust.

Or. fr

Selgitus

Suunistes sätestatud põhivõrgu koormusejuhtimise põhimõtete kohaselt tuleb 
koormusejuhtimise eeskirjade juures võtta arvesse transportijate kohustusi lõpptarbija ees 
ning infrastruktuuri füüsilist eripära.

Muudatusettepanek 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – punkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lisatakse järgmine lõige 4 a:
4 a. Kui põhivõrguettevõtja leiab, et 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu ei ole ta 
kohustatud avaldama kogu nõutavat 
teavet, peab ta taotlema pädevatelt 
asutustel luba piirata avaldamist 
kõnealuse punkti või punktide puhul.
Pädevad asutused peavad loa andma või 
andmisest keelduma üksikjuhtumi kaupa, 
võttes arvesse vajadust austada 
seaduslikke ärisaladusi ja eesmärki luua 
konkurentsil põhinev maagaasi siseturg. 
Kui luba antakse, tuleb andmed 
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olemasoleva võimsuse kohta avaldada 
ilma arvandmeteta, mis võiksid 
konfidentsiaalsust rikkuda.
Sellist luba, millele on osutatud 
käesolevas lõikes, ei tohi anda, kui samas 
punktis on lepingulist võimsust eraldatud 
kolmele või enamale võrgu kasutajale.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga esitatakse uuesti sätted, mis määrusest 1775/2005 välja jäeti.

Muudatusettepanek 216
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 5 jäetakse välja; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ka võrgustiku valdkonnas tuleb järgida "vähemalt kolm"-reeglit (vt artikli 6a lõike 2 
muudatusettepanekut), s.t, et asjakohane reegel peab sisalduma ka artiklis 6, seega tuleb 
komisjoni poolt kavandatud artikli 6 lõike 5 väljajätmine tühistada.

Muudatusettepanek 217
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 5 jäetakse välja; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolme kasutaja reeglit (vt artikli 6 a lõige 2) tuleb kohaldada ka võrguala suhtes. Artikli 6 
lõike 5 väljajätmine tuleks välja jätta, kuna sellel oleks soovimatud tagajärjed: majanduslikult 
tundlik teave muutuks kättesaadavaks teistele turuosalistele. Piirkondades, kus turul on 
vähem kui kolm osalejat, võivad viimased ostu- ja müügipositsioone jälgides hindadega 
manipuleerida. Läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse vahel peab valitsema tasakaal.

Muudatusettepanek 218
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 5 jäetakse välja; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Seni kehtiv „vähemalt kolm"-reegel peaks ka edaspidi alles jääma. Iga transpordi- ja 
hoiustamisvõrgustiku kliendi õigust teda puudutavate andmete konfidentsiaalsele 
käsitlemisele ei tohi piirata sellisel viisil, et sellest võib teha järeldusi tema käitumise kohta 
kaubaturul. Põhivõrguettevõtja peab hoolitsema selles eest, et sellist teavet sisaldavad 
andmed antakse vastutava reguleeriva asutuse käsutusse üksnes äärmisel juhul.

Muudatusettepanek 219
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – punkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõige 5 asendatakse järgmisega:
Võrgu kasutajad võivad 
konfidentsiaalsuse kaalutlusel paluda 
põhivõrguettevõtjatel niisuguseid andmeid 
lõike 1 kohaselt mitte avalikustada, mille 
avalikustamine ohustaks võrgu kasutajate 
ärisaladusi. Sellisel juhul taotleb 
põhivõrguettevõtja pädevalt asutuselt loa 
piirata kõnealuse punkti või kõnealuste 
punktide avaldamist.
Pädev asutus väljastab loa või keeldub 
seda väljastamast üksikjuhtumi 
põhimõttel, võttes arvesse ärisaladuste 
seadusliku kaitsmise vajadust ja 
avalikustamist puudutavaid avalikke 
huvisid. Loa andmise korral 
avalikustatakse saadaolev võimsus ilma 
nendele arvandmetele osutamata, mis 
oleksid vastuolus konfidentsiaalsuse 
põhimõttega.
Käesolevast lõikest lähtuvalt ei väljastata 
luba, kui samas punktis on lepingulist 
võimsust eraldatud kolmele või enamale 
võrgu kasutajale.

Or. de

Selgitus

Seni kehtiv „vähemalt kolm"-reegel peaks ka edaspidi alles jääma. Iga transpordi- ja 
hoiustamisvõrgustiku kliendi õigust teda puudutavate andmete konfidentsiaalsele 
käsitlemisele ei tohi piiarata sellisel viisil, et sellest võib teha järeldusi tema käitumise kohta 
kaubaturul. Põhivõrguettevõtja peab hoolitsema selles eest, et sellist teavet sisaldavad 
andmed antakse vastutava reguleeriva asutuse käsutusse üksnes äärmisel juhul.
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Muudatusettepanek 220
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – punkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lõige 5 asendatakse järgmisega:
Võrgu kasutajad võivad
konfidentsiaalsuse kaalutlusel paluda
põhivõrguettevõtjatel niisuguseid 
andmeid artikli 6 lõike 6 kohaselt mitte 
avalikustada, mille avalikustamine 
ohustaks võrgu kasutajate ärisaladusi.
Sellisel juhul taotleb põhivõrguettevõtja
pädevalt asutuselt loa piirata kõnealuse 
punkti või kõnealuste punktide
avaldamist.
Pädev asutus väljastab loa või keeldub 
väljastamast luba üksikjuhtumi 
põhimõttel, võttes arvesse ärisaladuste 
seadusliku kaitsmise vajadust ja 
avalikustamist puudutavaid avalikke 
huvisid. Loa andmise korral 
avalikustatakse olemasolev võimsus ilma 
nendele arvandmetele osutamata, mis 
oleksid vastuolus konfidentsiaalsuse 
põhimõttega.
Käesolevast lõikest lähtuvalt ei 
väljastata luba, kui samas punktis on 
lepingulist võimsust eraldatud kolmele 
või enamale võrgu kasutajale.

Or. de

Selgitus

„Vähemalt kolm“-reegli tühistamisel artiklis 5 oleksid negatiivsed tagajärjed, kuna võrgu 
kasutajaid puudutav tundlik majanduslik teave saaks teistele turuosalistele/konkurentidele 
kättesaadavaks. Piirkondades, kus on vähem kui kolm kasutajat, võivad turul osalejad nende 
kasutajate hanke- ja müügipositsioone jälgida ja seeläbi hindu manipuleerida. Turuhindu 
oleks võimalik manipuleerida gaasimüügi ajastamise teel ajahetkeks, mil turul osalejate 
gaasinõudlus on kõige suurem.
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Muudatusettepanek 221
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkti 9 alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikli 6 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja 
järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
andmetele.

“7. Võrgu kasutajad võivad 
põhivõrguettevõtjalt nõuda sellise teabe 
salastamist, kui nad on seisukohal, et 
selline teave kahjustab tegevus- ja 
ärisaladust. Sellisel juhul taotleb 
põhivõrguettevõtja pädevalt asutuselt loa 
piirata avaldamist kõnealuse punkti või 
punktide puhul.

Põhivõrguettevõtjad avalikustavad võrgu 
tasakaalustamiseks võetud meetmed ning 
sellega kaasnevad kulud ja tulud.

Pädev asutus arutab loa andmist või selle 
andmisest keeldumist igal üksikul juhule 
eraldi. Kui luba antakse, tuleb andmed 
olemasoleva võimsuse kohta avaldada 
ilma arvandmeteta, mis võiksid 
konfidentsiaalsust rikkuda. 

Asjaomased turuosalised esitavad 
põhivõrguettevõtjatele käesolevas artiklis 
osutatud andmed.”

Sellist luba, millele on osutatud 
käesolevas lõikes, ei tohi anda, kui samas 
punktis on lepingulist võimsust eraldatud 
kolmele või enamale võrgu kasutajale.”

Or. en

Muudatusettepanek 222
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja 

(7) Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta asjakohased
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järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
andmetele.

eel- ja järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
andmetele ulatuses, mis ei kahjusta 
legitiimseid ärisaladusi.

Põhivõrguettevõtjad avalikustavad võrgu 
tasakaalustamiseks võetud meetmed ning 
sellega kaasnevad kulud ja tulud.

Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
vastutavatele reguleerivatele asutustele
võrgu tasakaalustamiseks võetud meetmed 
ning sellega kaasnevad kulud ja tulud.

Asjaomased turuosalised esitavad 
põhivõrguettevõtjatele käesolevas artiklis 
osutatud andmed.

Asjaomased turuosalised esitavad 
põhivõrguettevõtjatele käesolevas artiklis 
osutatud andmed.

Or. de

Selgitus

Seni kehtiv „vähemalt kolm"-reegel peaks ka edaspidi alles jääma. Iga transpordi- ja 
hoiustamisvõrgustiku kliendi õigust teda puudutavate andmete konfidentsiaalsele 
käsitlemisele ei tohi piiarata sellisel viisil, et sellest võib teha järeldusi tema käitumise kohta 
kaubaturul. Põhivõrguettevõtja peab hoolitsema selles eest, et sellist teavet sisaldavad 
andmed antakse vastutava reguleeriva asutuse käsutusse üksnes äärmisel juhul.

Muudatusettepanek 223
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja 
järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja 
järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
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andmetele. andmetele.
Põhivõrguettevõtjad avalikustavad võrgu 
tasakaalustamiseks võetud meetmed ning 
sellega kaasnevad kulud ja tulud.

Põhivõrguettevõtjad teevad riiklike 
reguleerivate asutuste jaoks 
kättesaadavaks võrgu tasakaalustamiseks 
võetud meetmed ning sellega kaasnevad 
kulud ja tulud.

Asjaomased turuosalised esitavad 
põhivõrguettevõtjatele käesolevas artiklis 
osutatud andmed.”

Asjaomased turuosalised esitavad 
põhivõrguettevõtjatele käesolevas artiklis 
osutatud andmed.”

Or. en

Selgitus

Selline teave kujutab endast ärisaladust ning selle avalikustamine võib kahjustada 
põhivõrguettevõtja seisundit turul.

Muudatusettepanek 224
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja
järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
andmetele.

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta järelandmed, 
mis põhinevad tegelikult võrku sisse ja 
sealt välja liikunud voogudel. 
Avalikustatava teabe üksikasjalikkus peab 
vastama põhivõrguettevõtja käsutuses 
olevatele andmetele.

Or. en

Selgitus

Järelandmed on vajalikud turu- ja hinnaliikumiste mõistmiseks, mistõttu tuleb need avaldada. 
Siiski ei peaks põhivõrguettevõtjatel olema kohustust avalikustada eelandmeid, sealhulgas 
prognoose suurtarbijate varustuse või nõudluse kohta. See muudaks avalikuks näiteks 
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suurtarbijate turupositsiooni, mis on otseselt seotud gaasi põhivõrguga.

Muudatusettepanek 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja 
järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
andmetele.

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad iga 
päev eelandmetena ja muudatuste korral 
reaalajas arvandmed iga asjaomase 
põhivõrku sisenemise ja põhivõrgust 
väljumise punkti kohta:

(a) tehniliselt olemasolev maksimaalne 
võimsus;
(b) turul olemasolev ja reserveeritud (või 
lepinguline) võimsus;
(c) hoolduskavad ja kavandatud 
katkestused. 
Kõik põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
arvnäitajad iga asjaomase sisenemise ja 
väljumise punkti kohta: 
(a) päevased gaasivood, sealhulgas 
järelandmed gaasivoogude katkestuste 
kohta, hiljemalt asjaomasele gaasipäevale 
järgneval päeval;
(b) ajaloolised päevased gaasivood, 
sealhulgas gaasivoogude katkestused 
jooksvalt viimase [kümne] aasta kohta;
(c) teatab igale asjaomasele transportijale 
järelandmed päevaste jaotatud võimsuste 
kohta hiljemalt asjaomasele gaasipäevale 
järgneval päeval.
Kõik põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
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arvnäitajad iga ühenduspunkti kohta: 
(a) järelandmed päevaste gaasi 
koondvoogude kohta gaasitootjatelt kõige 
hiljem asjaomasele gaasipäevale 
järgneval päeval;
(b) ajaloolised päevased andmed gaasi 
koondvoogude kohta tootjatelt jooksvalt 
viimase [kümne] aasta kohta.
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
hiljemalt eelneva asjaomase gaasipäeva 
alguseks arvnäitajate kujul eelandmed iga 
asjaomase tasakaalustustsooni päevase 
koondnõudluse prognoosi kohta. 
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
reaalajas iga asjaomase 
tasakaalustusperioodi tasakaalu 
rikkumise tasu.
Iga põhivõrguettevõtja teatab asjaomasele 
transportijale igal tasakaalustusperioodil 
hiljemalt ühe kuu jooksul pärast 
tasakaalustusperioodi lõppu esialgsed 
andmed tasakaalustamatuse ja kulude 
kohta ning kolme kuu jooksul lõplikud 
andmed, kuid mitte hiljem kui aasta 
pärast tasakaalustusperioodi lõppu.
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
hiljemalt üks päev pärast asjaomast 
gaasipäeva päevased koondandmed 
torujuhtme paketi kohta (sealhulgas 
ajaloolised andmed viimase [10] aasta 
kohta).
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab iga 
asjaomase gaasipäeva lõpuks eelandmed 
torujuhtmepaketi päevaste prognooside 
kohta.
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
tasakaalustamatuse mahu ja tasakaalu 
rikkumise tasu arvestusmeetodi. Kui 
asjaomased asjaolud muutuvad, edastab 
põhivõrguettevõtja viivitamata uuendatud 
andmed. 
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
andmed selle kohta, mis alusel 
kuulutatakse välja varustuse eriolukord, 
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sealhulgas asjaomase menetluse. Kui 
asjaomased asjaolud muutuvad, edastab 
põhivõrguettevõtja viivitamata uuendatud 
andmed.
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
süsteemis kohaldatavate gaasi 
kvaliteediparameetrite kirjelduse ning 
menetluse ja korra (sealhulgas kaasnevad 
kulud) sellise gaasi käitlemiseks, mis ei 
vasta kirjeldatud parameetritele. Kui 
asjaomased asjaolud muutuvad, edastab 
põhivõrguettevõtja viivitamata uuendatud 
andmed.
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab 
hiljemalt kolme päeva jooksul pärast 
asjaomast gaasipäeva järelandmed 
peamiste kvaliteediparameetrite kohaste 
päevaste mõõtmistulemuste kohta.
Iga põhivõrguettevõtja avalikustab kõik 
operatiivtasakaalustamise lepingud ja 
vastastikuse ühendamise lepingud (või 
muud samaväärsed lepingud), millega 
sätestatakse tingimusi gaasivoogude 
jaotamise (sealhulgas kasutatud 
meetodite) kohta, ning nendega seotud 
andmed. Kui asjaomased asjaolud 
muutuvad, edastab põhivõrguettevõtja 
viivitamata uuendatud andmed.
Iga põhivõrguettevõtja annab võrgu 
kasutajate käsutusse turvalise veebipõhise 
võimsuse reserveerimise ja registreerimise 
süsteemi. 
Käesolevas lõikes esitatud nõudeid 
järgitakse ilma lisakuludeta 
kasutajasõbralikul ja läbipaistval viisil 
internetipõhiste rakenduste abil, millele 
on võimalik juurde pääseda võrgu kõigil 
kasutajatel (sealhulgas potentsiaalsetel 
kasutajatel).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatud läbipaistvusnõuded on vähim, mis on igal juhul vajalik tõhusa 
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ja mõjusa ELi gaasituru arenguks, kusjuures põhivõrguettevõtjatele tuleks panna seaduslik 
kohustus teave turule kättesaadavaks teha. Olemasolevad läbipaistvusnõuded ei ole piisavalt 
ranged ega hõlma kogu teavet, mida turg vajab.

Muudatusettepanek 226
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil.

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil, kui 
lepingulist võimsust on jaotatud kolmele 
või enamale kasutajale.

Or. en

Selgitus

Kolme kasutaja reeglit tuleks kasutada turuosaliste kaitsmiseks, kuna muidu võivad mõned 
neist ostu- ja müügipositsioone jälgides hindadega manipuleerida. Igal juhul, kui kasutajaid 
on kolm või enam, tuleb teave avalikustada.

Muudatusettepanek 227
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
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haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil.

haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil 
senikaua, kuni kolmele või enamale 
kasutajale on tagatud lepingujärgne 
võimsus.

Or. de

Selgitus

Üldiselt tuleks need andmed avalikustada üksnes siis, kui järgitakse „vähemalt kolm”-reeglit. 
Vt artikli 6 lõike 7 (uus) põhjendust.

Muudatusettepanek 228
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil.

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil 
senikaua, kuni kolmele või enamale 
kasutajale on tagatud lepingujärgne 
võimsus.

Or. de

Selgitus

Seni kehtiv „vähemalt kolm"-reegel peaks ka edaspidi alles jääma. Iga transpordi- ja 
hoiustamisvõrgustiku kliendi õigust teda puudutavate andmete konfidentsiaalsele 
käsitlemisele ei tohi piiarata sellisel viisil, et sellest võib teha järeldusi tema käitumise kohta 
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kaubaturul. Põhivõrguettevõtja peab hoolitsema selles eest, et sellist teavet sisaldavad 
andmed antakse vastutava reguleeriva asutuse käsutusse üksnes äärmisel juhul.

Muudatusettepanek 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil.

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil 
senikaua, kuni kolmele või enamale 
kasutajale on tagatud lepingujärgne 
võimsus.

Or. de

Selgitus

Niisuguste andmete avalikustamine peaks olema lubatud senikaua, kui võimsust kasutavad 
kolm või enam kasutajat. Vastasel korral ohustataks võimalike järelduste tegemise kaudu 
ärisaladust.

Muudatusettepanek 230
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid avalikustavad igas 

4. Senikaua kui kolme või enama kasutaja 
käsutuses on lepingujärgne võimsus, 
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hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

avalikustavad kõik maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

Or. de

Selgitus

Seni kehtiv „vähemalt kolm"-reegel peaks ka edaspidi alles jääma. Iga transpordi- ja 
hoiustamisvõrgustiku kliendi õigust teda puudutavate andmete konfidentsiaalsele 
käsitlemisele ei tohi piiarata sellisel viisil, et sellest võib teha järeldusi tema käitumise kohta 
kaubaturul. Põhivõrguettevõtja peab hoolitsema selles eest, et sellist teavet sisaldavad 
andmed antakse vastutava reguleeriva asutuse käsutusse üksnes äärmisel juhul.

Muudatusettepanek 231
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid avalikustavad igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 

4. Senikaua kui kolme või enama kasutaja 
käsutuses on lepingujärgne võimsus, 
avalikustavad kõik maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
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põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

Or. de

Selgitus

Üldiselt tuleks need andmed avalikustada üksnes siis, kui järgitakse „vähemalt kolm”-reeglit. 
Vt artikli 6 lõike 7 (uus) põhjendust.

Muudatusettepanek 232
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid avalikustavad igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

4. Juhul, kui lepingulist võimsust on 
jaotatud kolmele või enamale kasutajale, 
avalikustavad kõik maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

Or. en
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Selgitus

Kolme kasutaja reeglit tuleks kasutada turuosaliste kaitsmiseks, kuna muidu võivad mõned 
neist ostu- ja müügipositsioone jälgides hindadega manipuleerida. Igal juhul, kui kasutajaid 
on kolm või enam, tuleb teave avalikustada.

Muudatusettepanek 233
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid avalikustavad igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid avalikustavad igas 
hoidlas või sama tasakaalustustsooni 
hoidlate kompleksis ja veeldusjaamas 
oleva gaasi hulga, sissetulevad ja 
väljaminevad vood ning vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.

Or. fr

Selgitus

Hoidlate võrgustiku haldurid võivad müüa oma võimsust rajatise või rajatiste kompleksi 
kaupa. Viimasel juhul ei ole avaldamine “hoidla kaupa” hoidlate kasutajate jaoks 
asjakohane. Neid põhimõtteid väljendati ka vabatahtlikes suunistes gaasihoidlate halduritele 
kolmandate isikute juurdepääsu hea tava kohta : avaldamine hoidla või hoidla kompleksi 
kohta. Muuhulgas võib see, kui lubatakse üksnes teabe avaldamist hoidla kohta, julgustada 
lühiajaliste ärihuvide järgimist (ažiotaaž, spekulatsioonid).
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Muudatusettepanek 234
David Martin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid avalikustavad igas 
hoidlas ja veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. See teave saadetakse ka 
põhivõrguettevõtjale, kes avalikustab selle 
kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

4. Kõik maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate haldurid teatavad 
põhivõrguettevõtjatele igas hoidlas ja 
veeldusjaamas oleva gaasi hulga, 
sissetulevad ja väljaminevad vood ning 
vaba hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse, kaasa arvatud 
nende hoidlate ja veeldusjaamade puhul, 
millele kolmandatel isikutel juurdepääs 
puudub. Põhivõrguettevõtja avalikustab 
selle kokkuvõtlikult iga süsteemi või 
alamsüsteemi kohta, mis on määratletud 
vastavate punktidega. Seda teavet 
ajakohastatakse vähemalt kord päevas.”

Or. en

Selgitus

Kui teave tuleb kättesaadavaks teha kokkuvõtlikult (st tegemist on turule suunatud teabega), 
siis pole sobilik nõuda maagaasi veeldusjaamade ja hoidlate halduritelt, et nad avalikustaks 
selle iga oma rajatise kohta.

Muudatusettepanek 235
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks, et tagada läbipaistvad, 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
tariifid ning hõlbustada infrastruktuuri 
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tegelikku kasutamist, avaldavad maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid või 
pädevad riiklikud asutused põhjendatud 
ja piisavalt üksikasjaliku info 
kolmandatele pooltele käesoleva määruse 
alusel kättesaadavaks tehtava 
infrastruktuuri tariifide päritolu, 
metoodika ja struktuuri kohta. 
Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormuse 
juhtimise korra, sealhulgas võimsuse 
jaotamise, reguleerivatele asutustele 
heakskiitmiseks. Reguleerivad asutused 
võivad enne heakskiitmist nõuda 
muudatuste tegemist sellesse korda.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvussätteid ei tuleks kohaldada üksnes põhivõrkude infrastruktuuri, vaid ka maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate seadmete suhtes, kuna juurdepääsu reguleerimine puudutab ka 
neid (see ei puuduta infrastruktuuri, mille suhtes kehtib vabastusotsus või millele juurdepääs 
põhineb läbirääkimistel, kooskõlas direktiivi 55/2003 artikliga 19), ning teave tariifide kohta 
tuleb kõikide osalejate jaoks läbipaistvaks muuta. 

Muudatusettepanek 236
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Maagaasi veeldusjaamade ja hoidlate 
kasutajad võivad konfidentsiaalsuse 
kaalutlusel paluda maagaasi 
veeldusjaama ja hoidla halduril 
niisuguseid andmeid lõike 4 kohaselt 
mitte avalikustada, mille avalikustamine 
ohustaks maagaasi veeldusjaamade ja 
hoidlate kasutajate ärisaladusi. Sellisel 
juhul taotleb põhivõrguettevõtja pädevalt 
asutuselt loa piirata kõnealuse punkti või 
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kõnealuste punktide avaldamist.
Pädev asutus väljastab loa või keeldub 
seda väljastamast üksikjuhtumi 
põhimõttel, võttes arvesse ärisaladuste 
seadusliku kaitsmise vajadust ja 
avalikustamist puudutavaid avalikke 
huvisid. Loa andmise korral 
avalikustatakse saadaolev võimsus ilma 
nendele arvandmetele osutamata, mis 
oleksid vastuolus konfidentsiaalsuse 
põhimõttega.
Maagaasi veeldusjaama ja hoidla haldur 
peaks teabe avalikustama igal juhul, kui 
kolm või enam maagaasi veeldusjaamade 
ja hoidlate kasutajat on reserveerinud 
võimsuse vastavalt lepingulistele või 
muudele sarnastele kokkulepetele.

Or. de

Selgitus

Seni kehtiv „vähemalt kolm"-reegel peaks ka edaspidi alles jääma. Iga transpordi- ja 
hoiustamisvõrgustiku kliendi õigust teda puudutavate andmete konfidentsiaalsele 
käsitlemisele ei tohi piiarata sellisel viisil, et sellest võib teha järeldusi tema käitumise kohta 
kaubaturul. Põhivõrguettevõtja peab hoolitsema selles eest, et sellist teavet sisaldavad 
andmed antakse vastutava reguleeriva asutuse käsutusse üksnes äärmisel juhul.

Muudatusettepanek 237
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Maagaasi veeldusjaamade ja hoidlate 
kasutajad võivad konfidentsiaalsuse 
kaalutlusel paluda maagaasi 
veeldusjaama ja hoidla halduril 
niisuguseid andmeid lõike 4 kohaselt 
mitte avalikustada, mille avalikustamine 
ohustaks maagaasi veeldusjaamade ja 
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hoidlate kasutajate ärisaladusi. Sellisel 
juhul taotleb maagaasi veeldusjaama ja 
hoidla haldur pädevalt asutuselt loa 
piirata kõnealuse punkti või kõnealuste 
punktide avaldamist. Pädev asutus 
väljastab loa või keeldub väljastamast 
luba üksikjuhtumi põhimõttel, võttes 
arvesse ärisaladuste seadusliku kaitsmise 
vajadust ja avalikustamist puudutavaid 
avalikke huvisid.
Maagaasi veeldusjaama ja hoidla haldur 
peaks teabe avalikustama igal juhul, kui 
kolmele või enamale maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate kasutajale on 
eraldatud võimsus vastavalt lepingulistele 
või muudele sarnastele kokkulepetele, 
välja arvatud tootmistegevuseks kasutatav 
kogus ja võimsused, mis on reserveeritud 
põhivõrguettevõtjale tema ülesannete 
täitmiseks. Igal juhul tuleb vastavalt 
direktiivi 2003/55/EÜ artikli 19 lõikele 3 
avalikustada olulisemad 
kaubandustingimused. Kui teavet ei 
avalikustata, tuleb see asjakohaste riiklike 
reguleerivate asutuste nõudmisel neile 
kättesaadavaks teha.

Or. de

Selgitus

Vaata selgitust artikli 6 lõike 7 muudatusettepaneku kohta. Sarnane olukord tekiks ka 
maagasi veeldusjaamade ja hoidlate haldurite puhul, kui vabatahtlikest suunistest 
gaasihoidlate halduritele kolmandate isikute juurdepääsu hea tava kohta ei võeta määrusesse 
üle nn „vähemalt kolm“-reeglit.

Muudatusettepanek 238
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui maagaasi veeldusjaama või 
hoidla haldur leiab, et 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu ei ole ta 
kohustatud avaldama kogu nõutavat 
teavet, peab ta taotlema pädevatelt 
asutustel luba piirata avaldamist 
kõnealuse punkti või punktide puhul.
Pädevad asutused peavad loa andma või 
andmisest keelduma üksikjuhtumi kaupa, 
võttes arvesse vajadust austada 
seaduslikke ärisaladusi ja eesmärki luua 
konkurentsil põhinev maagaasi siseturg. 
Kui luba antakse, tuleb andmed maagaasi 
veeldusjaama või hoidla olemasoleva 
võimsuse kohta avaldada ilma 
arvandmeteta, mis võiksid 
konfidentsiaalsust rikkuda.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei sätestata menetlust maagaasi veeldusjaama või hoidlaga seotud 
ärisaladusega tegelemiseks. Õiglane oleks leida turu huvide ja ärisaladuse vahel kesktee.

Muudatusettepanek 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui maagaasi veeldusjaama ja/või 
hoidla haldur leiab, et 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu ei ole ta 
kohustatud avaldama kogu nõutavat 
teavet, peab ta taotlema pädevatelt 
asutustel luba piirata avaldamist 
kõnealuse punkti või punktide puhul.
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Pädevad asutused peavad loa andma või 
andmisest keelduma üksikjuhtumi kaupa, 
võttes arvesse vajadust austada 
seaduslikke ärisaladusi ja eesmärki luua 
konkurentsil põhinev maagaasi siseturg. 
Kui luba antakse, tuleb andmed maagaasi 
veeldusjaama või hoidla olemasoleva 
võimsuse kohta avaldada ilma 
arvandmeteta, mis võiksid 
konfidentsiaalsust rikkuda.

Or. en

Selgitus

ELi gaasiturg muutub likviidseks üksnes juhul, kui teave põhivõrkude, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate kohta tehakse reaalajas kättesaadavaks kõigile turuosalistele. See 
kehtib USA turul ja on andnud häid tulemusi. Väide, et nimetatud teave kujutab endast 
ärisaladust, on sageli puhas demagoogia, mida kasutab turu juhtiv ettevõte selleks, et sulgeda 
turgu võimalike konkurentide eest.

Muudatusettepanek 240
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Kui maagaasi veeldusjaama või hoidla 
haldur leiab, et konfidentsiaalsusnõuete 
tõttu ei ole ta kohustatud avaldama kogu 
nõutavat teavet, peab ta taotlema 
pädevatelt asutustel luba piirata 
avaldamist kõnealuse punkti või punktide 
puhul.
Pädevad asutused peavad loa andma või 
andmisest keelduma üksikjuhtumi kaupa, 
võttes arvesse vajadust austada 
seaduslikke ärisaladusi ja eesmärki luua 
konkurentsil põhinev maagaasi siseturg. 
Kui luba antakse, tuleb andmed maagaasi 
veeldusjaama või hoidla olemasoleva 
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võimsuse kohta avaldada ilma 
arvandmeteta, mis võiksid 
konfidentsiaalsust rikkuda.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei sätestata menetlust maagaasi veeldusjaama või hoidlaga seotud 
ärisaladusega tegelemiseks. Õiglane oleks leida turu huvide ja ärisaladuse vahel kesktee.

Muudatusettepanek 241
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6b välja jäetud
Süsteemihaldurite andmete säilitamine

„Põhivõrguettevõtjad, gaasihoidlate 
haldurid ja maagaasi veeldusjaamade 
haldurid hoiavad riikliku reguleeriva 
asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja 
komisjoni jaoks viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik artiklites 6 ja 6a ning 
lisa osas 3 osutatud andmed.”

Or. en

Selgitus

Üksikasjalikud andmesäilitusmenetlused ei anna turuosalistele mingit lisaväärtust. Need 
tooksid turuosalistele vaid asjatut bürokraatiat ja lisakulu. Koondandmete avaldamist ei saa 
pidada lubatavaks. Reguleerivad asutused ei avalikusta andmeid, mida nad säilitavad 
andmete säilitamise kohustuse kohaselt, kuna enamikel juhtudel sisaldavad need andmed 
konfidentsiaalset ja tundlikku teavet.
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Muudatusettepanek 242
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6b välja jäetud
Süsteemihaldurite andmete säilitamine

„Põhivõrguettevõtjad, gaasihoidlate 
haldurid ja maagaasi veeldusjaamade 
haldurid hoiavad riikliku reguleeriva 
asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja 
komisjoni jaoks viie aasta jooksul 
kättesaadavana kõik artiklites 6 ja 6a ning 
lisa osas 3 osutatud andmed.

Or. xm

Selgitus

Üksikasjalikul ja pikaajalisel säilitamisel ei ole turu seisukohalt kasu, pigem põhjustab see 
aruannete koostamisel asjatut bürokraatiat ja kõigile turuosalistele suuremaid kulusid. Veelgi 
rohkem muret tekitav on niisuguste andmete üha sagedasem avalikustamine. Ei saa nõustuda 
asjaoluga, et reguleerivad asutused tohivad anda turu käsutusse andmeid, mida neile on 
turuosalised esitanud seoses säilitamisnõuetega. Enamikul juhtudel on tegemist 
konfidentsiaalsete ja tundlike andmetega.

Muudatusettepanek 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhivõrguettevõtjad, gaasihoidlate haldurid 
ja maagaasi veeldusjaamade haldurid 
hoiavad riikliku reguleeriva asutuse, 
riikliku konkurentsiasutuse ja komisjoni 

„Põhivõrguettevõtjad, gaasihoidlate 
haldurid ja maagaasi veeldusjaamade 
haldurid hoiavad riikliku reguleeriva 
asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja 
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jaoks viie aasta jooksul kättesaadavana 
kõik artiklites 6 ja 6a ning lisa osas 3 
osutatud andmed.

komisjoni jaoks kolme aasta jooksul 
kättesaadavana kõik artiklites 6 ja 6a ning 
lisa osas 3 osutatud andmed.”

Or. de

Selgitus

Kolmeaastane tähtaeg tundub olevat taotletava parema kontrolli seisukohalt piisav.

Muudatusettepanek 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 10 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 6c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Arikkel 6b a
Teabe avaldamise piiramine
Kui põhivõrgu, gaasihoidlate või 
veeldusjaamade haldur on seisukohal, et 
konfidentsiaalsusnõuete tõttu ei ole ta 
kohustatud avaldama kogu nõutavat 
teavet, taotleb ta pädevatelt asutustelt loa 
piirata kõnealuse punkti või punktide 
avaldamist.
Pädevad asutused väljastavad loa või 
keelduvad väljastamast luba üksikjuhtumi 
põhimõttel, võttes arvesse vajadust 
austada seaduslikke ärisaladusi ja 
eesmärki luua konkurentsivõimeline 
gaasiturg.
Käesolevast artiklist lähtuvalt ei väljastata 
luba, kui samas punktis on lepingulist 
võimsust eraldatud kolmele või enamale 
kasutajale.

Or. de
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Selgitus

Üksikutel juhtudel võib avaldamine minna vastuollu riikliku andmekaitse-eeskirjaga või 
tingida konkurentsile avatud maagaasituru põhimõttele vastutöötamist. Seetõttu tundub olevat 
põhjendatud lubada erandjuhtudel üksikjuhtumite käsitlemist.

Muudatusettepanek 245
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõige 2 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„(2) Selleks et võimaldada võrgu 
kasutajatel võtta õigeaegselt 
parandusmeetmeid, peavad 
põhivõrguettevõtjad edastama reaalaja 
olukorda kajastava piisava, õigeaegse ja 
usaldusväärse teabe võrgu kasutajate 
tasakaalustusprotsessi seisundi kohta.
Esitatud teave peab kajastama 
põhivõrguettevõtjale kättesaadava teabe 
seisu ning arveldusperioodi, mille kohta 
tasakaalustamatuse eest määratavad 
tasud arvutatakse.
Kõnealuse teabe eest ei tohi tasu võtta.”

Or. de

Muudatusettepanek 246
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 7 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

"2. Selleks et võimaldada võrgu kasutajatel 
võtta õigeaegselt parandusmeetmeid, 
peavad põhivõrguettevõtjad edastama 
reaalaja olukorda kajastava piisava, 
õigeaegse ja usaldusväärse teabe võrgu 
kasutajate tasakaalustusprotsessi seisundi 
kohta.

"2. Selleks et võimaldada võrgu kasutajatel 
võtta õigeaegselt parandusmeetmeid, 
peavad põhivõrguettevõtjad edastama 
võrgu kasutajatele reaalaja olukorda 
kajastava piisava, õigeaegse ja 
usaldusväärse teabe nende individuaalse
tasakaalustusprotsessi seisundi kohta, ilma 
et see kahjustaks individuaalsete 
kasutajakontode konfidentsiaalsust.

Esitatud teave peab kajastama 
põhivõrguettevõtjale kättesaadava teabe 
seisu ning arveldusperioodi, mille kohta 
tasakaalustamatuse eest määratavad tasud 
arvutatakse.

Esitatud teave peab kajastama 
põhivõrguettevõtjale kättesaadavat teavet
ning arveldusperioodi, mille kohta 
tasakaalustamatuse eest määratavad tasud 
arvutatakse. "

Kõnealuse teabe eest ei tohi tasu võtta.”

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse vahel peab valitsema tasakaal.

Muudatusettepanek 247
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et võimaldada võrgu kasutajatel 
võtta õigeaegselt parandusmeetmeid, 
peavad põhivõrguettevõtjad edastama 
reaalaja olukorda kajastava piisava, 
õigeaegse ja usaldusväärse teabe võrgu 
kasutajate tasakaalustusprotsessi seisundi 
kohta. Esitatud teave peab kajastama 
põhivõrguettevõtjale kättesaadava teabe 
seisu ning arveldusperioodi, mille kohta 
tasakaalustamatuse eest määratavad tasud 

2. Selleks et võimaldada võrgu kasutajatel 
võtta õigeaegselt parandusmeetmeid, 
peavad põhivõrguettevõtjad edastama 
reaalaja olukorda kajastava piisava, 
õigeaegse ja usaldusväärse teabe võrgu 
kasutajate tasakaalustusprotsessi seisundi 
kohta. Esitatud teave peab kajastama 
põhivõrguettevõtjale kättesaadava teabe 
seisu ning arveldusperioodi, mille kohta 
tasakaalustamatuse eest määratavad tasud 
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arvutatakse. arvutatakse.
Kõnealuse teabe eest ei tohi tasu võtta.

Or. de

Muudatusettepanek 248
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 7 – lõiked 4 kuni 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõiked 4, 5 ja 6 jäetakse välja. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kehtiva gaasimääruse lõiked 4, 5 ja 6 peavad kehtima jääma.

Muudatusettepanek 249
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – punkt b
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 7 – lõiked 4 kuni 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõiked 4, 5 ja 6 jäetakse välja. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Määruse 1775/2005 lõiked 4, 5 ja 6 tagavad võrgu kasutajatele sobivad stiimulid sisse- ja 
väljavoolu tasakaalustamiseks võimalikult suurel määral. See on võrgu stabiilsuse tagamiseks 
vajalik. Lisaks tuleks võrgu tasakaalustamatusest tingitud kulud jagada kõikide võrgu 
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kasutajate vahel. See põhjustaks lõpuks jaemüügihindade tõusu. Tasakaalustamatuse eest 
määratavad asjakohased tasud määrab kindlaks riiklik reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek 250
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga põhivõrguettevõtja ning hoidla ja 
maagaasi veeldusjaama haldur peab võtma 
mõistlikke meetmeid, et võimaldada vaba 
kauplemist võimsusega seotud õigustega ja 
hõlbustada sellist kauplemist. Iga selline 
haldur peab välja töötama transpordi-, 
maagaasi veeldusjaama ja hoiustamise 
ühtlustatud lepingud ja menetlused esmasel 
turul, et hõlbustada järelkauplemist 
võimsusega seotud õigustega, ning 
tunnustama võimsusega seotud esmaste 
õiguste üleminekut, kui võrgu kasutajad 
sellest teavitavad. 

Iga põhivõrguettevõtja ning hoidla ja 
maagaasi veeldusjaama haldur peab võtma 
mõistlikke meetmeid, et võimaldada vaba 
kauplemist võimsusega seotud õigustega ja 
hõlbustada sellist kauplemist. Nimetatud 
õigusi tuleb kasutada kooskõlas
läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõttega. Iga selline haldur peab välja 
töötama transpordi-, maagaasi 
veeldusjaama ja hoiustamise ühtlustatud 
lepingud ja menetlused esmasel turul, et 
hõlbustada järelkauplemist võimsusega 
seotud õigustega, ning tunnustama 
võimsusega seotud esmaste õiguste 
üleminekut, kui võrgu kasutajad sellest 
teavitavad.

Or. ro

Selgitus

Läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõte tagavad võrdsed võimalused kõigile 
ettevõtjaile ja kaitsevad tarbijate huve.

Muudatusettepanek 251
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 8a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 8a
Jaemüügiturud

Et soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
teket piirkondlikul ja ühenduse tasandil, 
tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste rollid ja kohustused oleksid 
määratletud seoses lepinguliste suhetega, 
kohustusega tarbijate ees, 
andmevahetusega ja 
arvelduseeskirjadega, andmete 
omandiõigusega ja mõõtmiskohustusega. 

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Jaemüügiturgudel ei ole midagi tegemist võrkudega. Nende suhtes kehtib maagaasisektoris 
toimiv konkurents ja seega ka konkurentsiõigus. Jaemüügiturgu kontrollivad 
konkurentsiasutused.

Muudatusettepanek 252
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 8a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude

Et soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate turgude teket piirkondlikul ja 
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teket piirkondlikul ja ühenduse tasandil, 
tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste rollid ja kohustused oleksid 
määratletud seoses lepinguliste suhetega, 
kohustusega tarbijate ees, 
andmevahetusega ja arvelduseeskirjadega, 
andmete omandiõigusega ja 
mõõtmiskohustusega.

ühenduse tasandil, tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste rollid ja kohustused oleksid 
määratletud seoses lepinguliste suhetega, 
kohustusega tarbijate ees, 
andmevahetusega ja arvelduseeskirjadega, 
andmete omandiõigusega ja 
mõõtmiskohustusega.

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

Need eeskirjad avalikustatakse ning 
reguleerivad asutused vaatavad need üle.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud piiriüleste jaemüügiturgude loomine ei ole hästitoimiva piirkondliku ja ühenduse 
tasandi hulgimüügiturgude arenguks vajalik ning just see viimane peaks olema eesmärgiks. 
Sellise regulatiivse eesmärgi tagajärgi tuleks täielikult hinnata ja tulusust analüüsida, kuna 
on väga tõenäoline, et see tekitaks ohtralt sunnitud kulusid, mida saadav tulu üles ei kaalu.

Muudatusettepanek 253
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 8a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
teket piirkondlikul ja ühenduse tasandil, 
tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate,
jaotusvõrguettevõtjate, tarneettevõtjate ja 
tarbijate ning vajaduse korral ka teiste 
turuosaliste rollid ja kohustused oleksid 
määratletud seoses lepinguliste suhetega, 

Et soodustada hästi toimivate ja 
läbipaistvate piiriüleste jaemüügiturgude 
teket piirkondlikul ja ühenduse tasandil, 
tagavad liikmesriigid, et 
põhivõrguettevõtjate ja
jaotusvõrguettevõtjate rollid ja kohustused 
oleksid määratletud seoses lepinguliste 
suhetega, kohustusega tarbijate ees, 
andmevahetusega ja arvelduseeskirjadega, 
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kohustusega tarbijate ees, 
andmevahetusega ja arvelduseeskirjadega, 
andmete omandiõigusega ja 
mõõtmiskohustusega.

andmete omandiõigusega ja 
mõõtmiskohustusega.

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

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

Or. de

Selgitus

Määruse eesmärk on reguleerida juurdepääsu põhivõrkudele. Maagaasi 
turustajate/tarneettevõtjate kohustuste reguleerimise suhtes oma klientide ees kõnealune 
määrus seega ei kehti.

Muudatusettepanek 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Need eeskirjad koostatakse piiriülese 
tarbijatele juurdepääsu soodustamist ja 
tagamist silmas pidades. Reguleerivad 
asutused avaldavad need eeskirjad pärast 
kontrollimist. 

Or. de

Selgitus

Jaemüügiturgude ja samuti raamtingimuste eest, sealhulgas jaotusvõrgu haldurite jaoks, 
jäävad vastutama liikmesriigid. Sarnaselt teenuseturuga saab piiriülest juurdepääsu 
tarbijatele tagada ka ilma üleeuroopalise ühtlustamiseta.
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Muudatusettepanek 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 8 a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende sätetega nähakse muuhulgas ette 
seoste kaotamine ühelt poolt 
jaotusüksuste ja nende töötajate tulu ning 
teiselt poolt lõpptarbijale müüdud energia 
vahel.

Or. en

Selgitus

Gaasijaotuses on oluline julgustada asjakohaste hinnatasemetega tõhusat kasutust. Igal juhul 
tuleb vältida seda, et ettevõtjatel ei tekiks kohatut huvi energiatarbimist suurendada.

Muudatusettepanek 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Artikli 9 pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„Suunised põhivõrguettevõtjate vahelise 

kompensatsioonimehhanismi kohta”

Or. en

Selgitus

Pealkirja muudetakse, et vältida segiminekut artiklis 2 e nimetatud suunistega.
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Muudatusettepanek 257
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) võrgu kasutajatele võrgule tõhusa 
juurdepääsu saamiseks vajalike tehniliste 
andmete määratluse ja läbipaistvusnõuete 
kõigi asjaomaste punktide määratluse 
üksikasjad, kaasa arvatud teave, mis tuleb 
avaldada kõigi asjaomaste punktide kohta, 
ning ajakava, mille kohaselt kõnealune 
teave tuleb avalikustada, kooskõlas 
artiklitega 6 ja 6a;

c) võrgu kasutajatele võrgule tõhusa 
juurdepääsu saamiseks vajalike 
võrgustikuga seotud tehniliste andmete 
määratluse ja läbipaistvusnõuete kõigi 
asjaomaste punktide määratluse üksikasjad, 
kaasa arvatud teave, mis tuleb avaldada 
kõigi asjaomaste punktide kohta, ning 
ajakava, mille kohaselt kõnealune teave 
tuleb avalikustada, kooskõlas artiklitega 6 
ja 6a;

Or. de

Selgitus

Komisjonil on vastavalt määrusele 1775/2005 õigus õiguslooja poolt vastu võetud suuniseid 
üksnes muuta, mitte neid vastu võtta. Artikkel kujutab endast komisjonile üldvolituse andmist 
suuniste vastuvõtmiseks, kui komisjon seda ühtlustamiseks vajalikuks peab. Suuniste 
vastuvõtmiseks, mille eesmärk on üksnes ühtlustamine, üldvolituse andmine ei ole 
demokraatia põhimõttega kooskõlas.

Muudatusettepanek 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 1 – punktid d kuni h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tariifimetoodika üksikasjad kooskõlas 
artikliga 3;

välja jäetud
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e) tasakaalustuseeskirjade üksikasjad 
kooskõlas artikliga 7;
f) esmase turu töökorra üksikasjad, et 
hõlbustada võimsusega kauplemist 
järelturul ning võimsusega seotud 
esmaste õiguste üleminekut võrgu 
kasutajate vahel kooskõlas artikliga 8;
g) üksikasjad artiklis 8a loetletud 
jaemüügiturgu käsitlevate küsimuste 
kohta;
h) üksikasjad artikli 2c lõikes 3 loetletud 
küsimuste kohta. 

Or. de

Selgitus

Komisjoni siin pakutud pädevus võtta vastu suuniseid kontrolliga regulatiivmenetluse kaudu 
piirab tunduvalt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb seega tagasi lükata.

Muudatusettepanek 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üksikasjad artiklis 8a loetletud 
jaemüügiturgu käsitlevate küsimuste 
kohta; 

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Jaemüügiturgusid käsitlevate vajalike eeskirjade eest peavad jääma vastutama liikmesriigid.
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Muudatusettepanek 260
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) üksikasjad artiklis 8a loetletud 
jaemüügiturgu käsitlevate küsimuste 
kohta;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt muuhulgas gaasi siseturudirektiivi artikli 15 lõike 4 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 261
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõike 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) üksikasjad artiklis 8a loetletud 
jaemüügiturgu käsitlevate küsimuste 
kohta;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud piiriüleste jaemüügiturgude loomine ei ole hästitoimiva piirkondliku ja ühenduse 
tasandi hulgimüügiturgude arenguks vajalik ning just sellele viimasele tuleks käesolevas 
määruses keskenduda. Jaemüügiga on suuresti seotud subsidiaarsuspõhimõtte kasutamine, 
mistõttu on ettepanekud parimate tavade kohta sageli tulemuslikumad kui ametlikud suunised. 
Ehkki me toetaks suunist kõrvalda kunstlikult madalale reguleeritud tariifid, saab 
reguleerivate asutuste volitusi piirata ka riiklike õigusnormidega.
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Muudatusettepanek 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) üksikasjad artikli 2c lõikes 3 loetletud 
küsimuste kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artiklis 9 kirjeldatud suunised ei peaks hõlmama artikli 2 c lõikes 3 nimetatud teemasid.

Muudatusettepanek 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) üksikasjad artikli 2c lõikes 3 loetletud 
küsimuste kohta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Volitus võtta vastu suunis artikli 2c lõike 3 kohta on sätestatud artikli 2e lõikes 3. Kuna 
ülejäänud artikli 9 lõikes 1 nimetatud suuniseid võib komisjon ainult muuta ja ei tohi neid 
vastu võtta, peab järjepidevuse seisukohalt kõnealuse täpsustuse artiklis 9 välja jätma.
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Muudatusettepanek 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Suunised lõike 1 punktides a, b ja c 
loetletud küsimuste kohta on sätestatud 
lisas seoses põhivõrguettevõtjatega. 

2. Suunised lõike 1 punktides a, b ja c 
loetletud küsimuste kohta on sätestatud lisas 
seoses põhivõrguettevõtjatega. Vajalikud 
suunised lõike 1 punktide a–c kohta, mis 
käsitlevad gaasihoidlate ja veeldusjaamade 
haldureid, ning suunised lõike 1 punktides 
d–f loetletud küsimuste kohta tuleb hiljem 
võtta vastu käesoleva määruse 2. lisana 
tavamenetluse raames.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse tagada, et suunised võtavad tavapärase menetluse kohaselt vastu 
parlament ja nõukogu. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
vajalikuks osutuvaid kohandusi. Komisjoni arvamuse kohaselt on suunised vajalikud 
määruses esitatud eesmärkide saavutamiseks, seega tuleb need määruses ka sätestada. 
Komisjonile jääb võimalus esitada käimasoleva menetluse ajal vajalikke täiendusi.

Muudatusettepanek 265
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid ja vastu võtta 
suuniseid lõikes 1 loetletud küsimuste 
kohta. Kõnealused meetmed, mis on 
kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks muu 

Komisjon võib suuniseid artikli 14 lõikes 
2 osutatud menetluse kohaselt vastu võtta, 
et tagada nende korrakohane 
kohaldamine kõikides liikmesriikides.
Lisaks võib komisjon paluda ametil 
(ACER) ja ENTSO/ENTSOGil esitatud 



AM\717804ET.doc 79/85 PE404.708v01-00

ET

hulgas määruse täiendamise teel, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

suuniseid artikli 2e lõike 3 kohaselt 
muuta.

Or. de

Selgitus

Komitoloogiamenetlus peaks aitama muuta suunised õiguslikult siduvaks, et tagada nende 
ühtne kohaldamine kogu Euroopas. Väljatöötamine peaks jääma ekspertide ülesandeks, kes 
tunnevad hästi igapäevast tegevust.

Muudatusettepanek 266
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid ja vastu võtta suuniseid 
lõikes 1 loetletud küsimuste kohta. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas määruse 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid. Kõnealused meetmed, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks, võetakse 
vastu artikli 14 lõikes 2 sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Komisjonil on vastavalt määrusele 1775/2005 õigus õiguslooja poolt vastu võetud suuniseid 
üksnes muuta, mitte neid vastu võtta. Artikkel kujutab endast komisjonile üldvolituse andmist 
suuniste vastuvõtmiseks, kui komisjon seda ühtlustamiseks vajalikuks peab. Suuniste 
vastuvõtmiseks, mille eesmärk on üksnes ühtlustamine, üldvolituse andmine ei ole 
demokraatia põhimõttega kooskõlas.
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Muudatusettepanek 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid ja vastu võtta suuniseid 
lõikes 1 loetletud küsimuste kohta. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas määruse 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid. Kõnealused meetmed, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks muu hulgas 
määruse täiendamise teel, võetakse vastu 
artikli 14 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepanekuga tagatakse, et suunised võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu 
tavamenetluse raames. Volitused tuleb komisjonile üle anda ainult selleks, et teha võimalikke 
vajalikuks osutuvaid kohandusi. Komisjoni arvamuse kohaselt on suunised vajalikud 
määruses esitatud eesmärkide saavutamiseks, seega tuleb need määruses ka sätestada.

Muudatusettepanek 268
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud suuniste 
muutmise ning lõikes 1 osutatud punktide 
kohta suuniste vastuvõtmise korral teeb 
komisjon eelnevalt mõju-uuringu ning 
konsulteerib kõigi osapooltega, keda 
suunised puudutavad, sealhulgas 
vajaduse korral tarneettevõtjate, klientide, 
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võrgu kasutajate, põhivõrguettevõtjate, 
jaotusvõrguettevõtjate ning 
veeldusjaamade ja hoidlate halduritega, 
ning palub ameti osalemist.

Or. fr

Selgitus

 Kuna komisjoni rakendusvolitused kehtivad kogu määruse ulatuses, tuleks tagada 
läbipaistvus ja asjaomased konsulteerimismehhanismid (näiteks sellised nagu Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustikul), eriti väga tehniliste küsimuste puhul, nagu 
juurdepääs infrastruktuurile.

Muudatusettepanek 269
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui see osutub vajalikuks ja pärast 
ameti ettepanekut vastavalt artikli 2e 
lõikele 1, võib komisjon võtta artikli 2 c 
lõigetes 3 ja 5 nimetatud valdkondades 
vastu strateegilised suunised, mis on 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule aluseks artikli 2c lõikes 3 
nimetatud üksikasjalike tehniliste reeglite 
projekti ning artikli 2c lõikes 5 nimetatud 
10-aastase võrkude investeerimiskava 
projekti väljatöötamisel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas reeglite ja investeerimiskava suhtes tehtud muudatusettepanekutega tuleks ka 
artiklis 9 vihjata võimalusele võtta vastu strateegilised suunised.
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Muudatusettepanek 270
Umberto Guidoni

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Kui see osutub vajalikuks ja pärast 
ameti ettepanekut vastavalt artikli 2e 
lõikele 1, võib komisjon võtta artikli 2 c 
lõigetes 3 ja 5 nimetatud valdkondades 
vastu strateegilised suunised, mis on 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustikule aluseks artikli 2c lõikes 3 
nimetatud üksikasjalike tehniliste reeglite 
projekti ning artikli 2c lõikes 5 nimetatud 
10-aastase võrkude investeerimiskava 
projekti väljatöötamisel.

Or. en

Selgitus

Artiklis 2 e sätestatud menetluse tõttu tuleks ka artiklis 9 vihjata võimalusele võtta vastu 
strateegilised suunised, lähtudes samast menetlusest mis teistegi käesolevas määruses 
sätestatud suuniste puhul. See toob kaasa käesolevase artiklisse lõike 3 a lisamise. 
Käesolevas artiklis sätestatud suuniste puhul tuleb vaadelda 11 valdkonda.

Muudatusettepanek 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2003/55/EÜ alusel loodud riiklikel 
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reguleerivatel asutustel on piisavad 
volitused selleks, et tagada kooskõla 
käesoleva määrusega, andes neile 
õigusliku pädevuse määrata tõhusaid, 
hoiatavaid ja proportsionaalseid karistusi, 
mis põhinevad 10% ettevõtja siseturu 
käibest menetluse kohta, või tühistada 
ettevõtja tegevusluba. Liikmesriigid 
teatavad neist sätetest komisjonile 
hiljemalt 1. maiks 2010 ja annavad 
viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest."

Or. en

(Määruse 1775/2005 artikli 13 lõiget 1 tuleb kohandada)

Selgitus

Määruse 1775/2005 praeguse rakendamise juures hakkab silma see, et puuduvad tõhusad 
karistused, mida liikmesriik rakendada saaks. Eeskirjade rikkumise korral ei saa korraldada 
läbirääkimisi, reguleerivatele asutustele tuleb anda volitused tõhusaks jõustamiseks.

Muudatusettepanek 272
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 25 alusel asutatud 
riiklikel asutustel on piisavad volitused, et 
tagada kooskõla käesoleva määrusega, 
andes neile või muudele riiklikele 
asutustele õigusliku pädevuse anda välja 
normidega kooskõlla viimise korraldusi 
ning määrata tõhusaid, hoiatavaid ja 
proportsionaalseid karistusi. Liikmesriigid 
teatavad neist sätetest komisjonile 
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hiljemalt 1. maiks 2010 ja annavad 
viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest."

Or. en

(Muudatusettepanekuga muudetakse määruse 1775/2005 artikli 13 lõike 1 praegust 
sõnastust)

Selgitus

Määruse 1775/2005 praeguse rakendamise juures hakkab silma see, et puuduvad tõhusad 
karistused, mida liikmesriik rakendada saaks. Madridi foorumil väljendati sügavat muret 
selle üle, et reguleerivad asutused kasutavad väga piiratult oma volitusi määrata karistusi 
määruse sätete eiramise puhul. Eeskirjade rikkumise korral ei saa korraldada läbirääkimisi, 
reguleerivatele asutustele tuleb anda volitused tõhusaks jõustamiseks.

Muudatusettepanek 273
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1775/2005
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2003/55/EÜ artikli 25 alusel asutatud 
riiklikel asutustel on piisavad volitused, et 
tagada kooskõla käesoleva määrusega, 
andes neile või muudele riiklikele 
asutustele õigusliku pädevuse anda välja 
normidega kooskõlla viimise korraldusi 
ning määrata tõhusaid, hoiatavaid ja 
proportsionaalseid karistusi. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile hiljemalt 1. maiks 2010 ja 
annavad viivitamata teada nende 
edaspidistest muudatustest."

Or. en
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Selgitus

Euroopa energeetikasektorit reguleerivate asutuste nõukogu sõnul hakkab määruse 
1775/2005 praeguse rakendamise juures silma see, et puuduvad tõhusad karistused, mida 
liikmesriik rakendada saaks. Reguleerivatele asutustele tuleb anda volitused karistada 
käesoleva määruse normidest kõrvalekaldumist.
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