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Muudatusettepanek 178
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a

Euroopa solidaarsus
1. Liikmesriigid kooskõlastavad oma 
tegevuse, et tagada kindel, mitmekesine ja 
tõhus maagaasi tarnimine Euroopa 
turule. Liikmesriigid teevad koostööd 
järgmistes valdkondades:
a) direktiivi 2004/67/EÜ artiklis 8 
osutatud riiklike eriolukorra meetmete 
kooskõlastamine;
b) vastastikuste elektri- ja 
maagaasiühenduste määratlemine ja 
vajaduse korral väljaarendamine või 
ajakohastamine;
c) vastastikuse abi andmise tingimused ja 
praktiline kord.
2. Liikmesriigid teevad koostööd 
liikmesriikide vahelist võrkude 
ühendamist, maagaasi veeldusjaamu või 
hoidlaid käsitlevate uute projektide 
koostamisel ja rakendamisel, , eesmärgiga 
kõrvaldada isoleeritud turud, mis aitab 
luua Euroopa ühtset maagaasiturgu.
3. Liikmesriigid kooskõlastavad oma 
tegevuse seoses kolmandatest riikidest 
pärit tarnijatega, et tagada Euroopa ühise 
energiapoliitika rakendamine.
4. Komisjon määratleb tehnilised ja 
majandusmeetmed esmajärjekorras uue 
infrastruktuuri loomiseks isoleeritud 
turgudel, mis on ühendatud liikmesriikide 
põhivõrkudega.”

Or. lt
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Muudatusettepanek 179
Alyn Smith

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maagaasi siseturul varustuskindluse 
tagamiseks teevad liikmesriigid koostööd, 
et edendada piirkondlikku ja kahepoolset 
solidaarsust.

1. Maagaasi siseturul varustuskindluse 
tagamiseks teevad liikmesriigid koostööd,
et edendada piirkondlikku ja kahepoolset 
solidaarsust, kehtestamata sealjuures 
ebaproportsionaalselt suurt koormust 
turuosalistele.

Or. en

Selgitus

Solidaarsuslepped peavad tagama, et need ei moonuta turgu ning et hinnakujundus on 
jätkuvalt tõhus, eriti suure nõudlusega aegadel.

Muudatusettepanek 180
Eugenijus Maldeikis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maagaasi siseturul varustuskindluse 
tagamiseks teevad liikmesriigid koostööd, 
et edendada piirkondlikku ja kahepoolset 
solidaarsust.

1. Maagaasi siseturul varustuskindluse 
tagamiseks teevad liikmesriigid koostööd, 
et arendada vastastikust võrkude 
ühendamist ning edendada piirkondlikku 
ja kahepoolset solidaarsust.

Or. lt
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Muudatusettepanek 181
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selline koostöö hõlmab olukordi, mis 
lühiajaliselt tulenevad või võivad tuleneda 
liikmesriigi tõsisest varustushäirest. See 
peab sisaldama järgmist:

2. Selline koostöö hõlmab olukordi, mis 
lühiajaliselt tulenevad või võivad tuleneda 
liikmesriigi tõsisest varustushäirest.

(a) direktiivi 2004/67/EÜ artiklis 8 
osutatud riiklike eriolukorra meetmete 
kooskõlastamine;
(b) vastastikuste elektri- ja 
maagaasiühenduste määratlemine ja 
vajaduse korral väljaarendamine või 
ajakohastamine;
(c) vastastikuse abi andmise tingimused ja 
praktiline kord.

Or. lt

Muudatusettepanek 182
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst. 3. Komisjoni, teisi liikmesriike ja 
turuosalisi teavitatakse sellest koostööst.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada hea reguleerimistava ja läbipaistvuse põhimõtted 
seoses eeskirjade või suunistega kõnealuse koostöö ja vastastikuse abi kohta.
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Muudatusettepanek 183
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku 
solidaarsuse alase koostöö kohta vastu 
võtta suunised. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, piirab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi 
lükata.

Muudatusettepanek 184
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku 
solidaarsuse alase koostöö kohta vastu 
võtta suunised. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

välja jäetud
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kohaselt.

Or. de

Selgitus

Suunised piirkondliku solidaarsuse kohta ei ole meie arvates vajalikud, kuna artikkel sisaldab 
juba olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 185
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku 
solidaarsuse alase koostöö kohta vastu 
võtta suunised. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatud komiteemenetlusega püütakse piirata Euroopa Parlamendi mõju. See kõrvaldaks 
olulised otsused energia siseturu olemuse kohta demokraatliku õigusloomega seotud 
menetluse reguleerimisalast. Arvestades, et komiteemenetlusel võivad olla väga ulatuslikud 
tagajärjed ja et kõnealused olulised suunised mõjutavad põhivõrguettevõtjate suhtes 
kohaldatavate eraldamist käsitlevate sätete sisu, tuleks komiteemenetlus põhimõtteliselt tagasi 
lükata.
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Muudatusettepanek 186
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse 
alase koostöö kohta vastu võtta suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võtab piirkondliku 
solidaarsuse alase koostöö kohta vastu 
suunised ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse 
alase koostöö kohta vastu võtta suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võib muuta piirkondliku 
solidaarsuse alase koostöö suuniseid. 
Kõnealust meedet, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, muudetakse
artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tagada suuniste vastuvõtmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
tavapärase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peab piirduma võimalike 
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vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli5 a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse 
alase koostöö kohta vastu võtta suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse 
alase koostöö kohta vastu võtta suunised, 
austades liikmesriikide suveräänseid 
õigusi loodusvarade üle. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. nl

Selgitus

Solidaarsus on hea, ent iga riik peaks säilitama kontrolli enda loodusvarade üle.

Muudatusettepanek 189
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 5a lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse 
alase koostöö kohta vastu võtta suunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 

4. Komisjon võib piirkondliku ja Euroopa
solidaarsuse alase koostöö kohta vastu 
võtta suunised. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
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kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. kohaselt.

Or. lt

Muudatusettepanek 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

1. Liikmesriigid teevad omavahel 
koostööd, et integreerida oma siseriiklikud 
turud vähemalt piirkondlikul tasandil. 
Eelkõige edendavad liikmesriigid 
süsteemihaldurite piirkondliku tasandi 
koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku järjekindlust.

2. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus 
koostöös tekib olulisi raskusi, võib 
komisjon kõnealuste liikmesriikide ühise 
taotluse alusel nimetada kõigi asjaomaste 
liikmesriikide nõusolekul ametisse 
piirkondliku koordinaatori. 
3. Piirkondlik koordinaator edendab 
piirkondliku tasandi koostööd riiklike 
reguleerivate asutuste ja teiste pädevate 
riigiasutuste, võrguettevõtjate, 
gaasibörside, võrgukasutajate ja 
turuosaliste vahel. Eelkõige piirkondlik 
koordinaator:
a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid 
võrkude vastastikusesse ühendamisse. 
Selleks abistab piirkondlik koordinaator 
põhivõrguettevõtjaid võrkude vastastikuse 
ühendamise piirkondliku kava 
koostamisel ja aitab kooskõlastada nende 



AM\717987ET.doc 11/111 PE404.543v03-00
Freelance-tõlge

ET

investeerimisotsuseid ning vajaduse 
korral avatud menetlust;
b) edendab võrkude tõhusat ja ohutut 
kasutamist. Selleks aitab piirkondlik 
koordinaator ühiste jaotus- ja 
kaitsemehhanismide väljatöötamisega 
kooskõlastada põhivõrguettevõtjate, 
riiklike reguleerivate asutuste ja teiste 
pädevate riigiasutuste vahelist tööd;
Selleks toetab piirkondlik koordinaator 
põhivõrguettevõtjate, riiklike reguleerivate 
asutuste ja muude pädevate riiklike 
asutuste koostööd ühise jaotamise alal ja 
ühiste kaitsemehhanismide koostamisel.
c) esitab igal aastal komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele aruande 
piirkonnas tehtud edusammude ja edasist 
arengut pärssivate võimalike raskuste või 
takistuste kohta.

Or. en

Selgitus

Piirkondlikud koordinaatorid võivad mängida olulist rolli liikmesriikide dialoogi 
lihtsustamises, eriti seoses piiriüleste investeeringutega.

Muudatusettepanek 191
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 

Liikmesriikide pädevad asutused ja 
riiklikud reguleerivad asutused teevad 
omavahel koostööd, et integreerida oma 
siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul 
tasandil. Eelkõige edendavad nad
süsteemihaldurite piirkondliku tasandi 
koostööd eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline siseturg ning 
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kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

lihtsustavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku ühtlustamist.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et piirkondliku tasandi koostöö toob endaga kaasa kooskõlastatud ja tõelise 
üleeuroopalise turu, tuleb reguleerivatelt asutustelt, põhivõrguettevõtjatelt ja energiasektori 
reguleerivate asutuste koostööametilt nõuda ka piirkondliku tasandi koostööd. Energiasektori 
reguleerivate asutuste koostööametile tuleb ka anda õigus esitada asjakohaseid soovitusi 
turuintegratsiooni lihtsustamiseks.

Muudatusettepanek 192
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

Liikmesriigid ja nende riiklikud 
reguleerivad asutused teevad omavahel 
koostööd, et integreerida oma siseriiklikud 
turud vähemalt piirkondlikul tasandil. 
Eelkõige edendavad liikmesriigid 
süsteemihaldurite piirkondliku tasandi 
koostööd eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline siseturg ning 
lihtsustavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku ühtlustamist. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

Or. en
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Selgitus

Piirkondlik koostöö võib edendada turuintegratsiooni ja luua konkurentsivõimelise Euroopa 
turu. Selleks et tagada, et piirkondlik koostöö viib ühtlustatud ja tõelise üleeuroopalise turu 
tekkimiseni, tuleks ka reguleerivatelt asutustelt, põhivõrguettevõtjatelt ja energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööametilt nõuda piirkondadevahelist koostööd. Mis tahes 
tegutsemine piirkondlike turgude suunas ei tohi muutuda välistavaks ning kõnealuse turu 
jaoks peab olemas olema selge reguleeriv raamistik.

Muudatusettepanek 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

Liikmesriigid ja nende riiklikud 
reguleerivad asutused teevad omavahel 
koostööd, et integreerida oma siseriiklikud 
turud vähemalt piirkondlikul tasandil. 
Eelkõige edendavad liikmesriigid 
süsteemihaldurite piirkondliku tasandi 
koostööd eesmärgiga luua 
konkurentsivõimeline siseturg ning 
lihtsustavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku ühtlustamist. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik koostöö võib edendada turuintegratsiooni ja luua konkurentsivõimelise Euroopa 
turu. Selle tagamiseks, et piirkondlik koostöö toob endaga kaasa kooskõlas ja tõelise 
üleeuroopalise turu, tuleb piirkondliku tasandi koostööd nõuda samuti reguleerivatelt 
asutustelt, põhivõrguettevõtjatelt ja ACERilt. Energiasektori reguleerivate asutuste 
koostööametile tuleb ka anda õigus esitada asjakohaseid soovitusi turuintegratsiooni 
lihtsustamiseks. Mis tahes tegutsemine piirkondlike turgude suunas ei tohi muutuda 
välistavaks ning kõnealuse turu jaoks peab olemas olema selge reguleeriv raamistik.
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Muudatusettepanek 194
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

Liikmesriigid ja reguleerivad asutused
teevad omavahel koostööd, et integreerida 
oma siseriiklikud turud vähemalt 
piirkondlikul tasandil. Eelkõige tagavad 
nad süsteemihaldurite piirkondliku tasandi 
koostöö ning lihtsustavad oma õigusliku ja 
reguleeriva raamistiku ühtlustamist. 
Piirkondliku koostööga hõlmatud 
geograafiline ala on kooskõlas komisjoni 
määratlusega geograafiliste alade kohta 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2h lõikele 3.

Or. lt

Muudatusettepanek 195
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 5b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Piirkondliku 
koostööga hõlmatud geograafiline ala on 
kooskõlas komisjoni määratlusega 
geograafiliste alade kohta vastavalt 

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd ning tagavad
oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku 
järjekindluse. Lisaks tagavad liikmesriigid 
võrkude minimaalse vastastikuse 
ühendamise naaberliikmesriikidega.
Piirkondliku koostööga hõlmatud 
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määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h 
lõikele 3.

geograafiline ala on kooskõlas komisjoni
määratlusega geograafiliste alade kohta 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 
artikli 2h lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Tõelise maagaasi siseturu loomiseks peab liikmesriikide vahel olema piisavalt vastastikku 
seotud gaasivõrke. Vastastikku seotud võrkude suurem arv suurendab samuti 
varustuskindlust.

Muudatusettepanek 196
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1 a. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus 
koostöös tekib olulisi raskusi, võib 
komisjon kõnealuste liikmesriikide ühise 
taotluse alusel nimetada kõigi asjaomaste 
liikmesriikide nõusolekul ametisse 
piirkondliku koordinaatori. Piirkondlik 
koordinaator edendab piirkondliku 
tasandi koostööd riiklike reguleerivate 
asutuste ja teiste pädevate riigiasutuste, 
võrguettevõtjate, gaasibörside, 
võrgukasutajate ja turuosaliste vahel. 
Eelkõige piirkondlik koordinaator:
a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid 
võrkude vastastikusesse ühendamisse. 
Selleks abistab piirkondlik koordinaator 
põhivõrguettevõtjaid võrkude vastastikuse 
ühendamise piirkondliku kava 
koostamisel ja aitab kooskõlastada nende 
investeerimisotsuseid ning vajaduse 
korral avatud menetlust;
b) edendab võrkude tõhusat ja ohutut 
kasutamist. Selleks aitab piirkondlik 
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koordinaator ühiste jaotus- ja 
kaitsemehhanismide väljatöötamisega 
kooskõlastada põhivõrguettevõtjate, 
riiklike reguleerivate asutuste ja teiste 
pädevate riigiasutuste vahelist tööd;
c) esitab igal aastal komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele aruande 
piirkonnas tehtud edusammude ja edasist 
arengut pärssivate võimalike raskuste või 
takistuste kohta.”

Or. en

Selgitus

Piirkondliku koordinaatori ametikoha loomine edendaks piirkondliku tasandi koostööd.

Muudatusettepanek 197
Giles Chichester

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1 a. Amet teeb III peatüki kohaselt 
koostööd riiklike reguleerivate asutuste ja 
sõltumatute süsteemihalduritega, et 
tagada piirkondlike reguleerivate 
raamistike ühtsus konkurentsivõimelise 
siseturu loomise eesmärgil. Kui amet on 
seisukohal, et kõnealuse koostöö kohta on 
vaja siduvaid eeskirju, teeb ta asjakohased 
soovitused. Piirkondlikel turgudel saab 
ametist vastutav reguleeriv asutus.”

Or. en
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Muudatusettepanek 198
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 6 a

Vertikaalselt integreeritud ettevõtjad

Põhivõrguettevõtjate sõltumatuse 
tagamiseks tagavad liikmesriigid, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta] 
täidavad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjad artikli 7 lõike 1 punktide a–d ja 
artikli 9 või artikli 9 b sätteid.”

Or. en

Selgitus

Kasutusele tuleb võtta alternatiivne võimalus, et tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatus 
integreeritud ettevõtjate seas.

Muudatusettepanek 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„-1. Põhivõrguettevõtjate sõltumatuse 
tagamiseks tagavad liikmesriigid, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta] 
täidavad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjad artikli 7 lõike 1 punktide a–d 
või artikli 9 või artikli 9 b sätteid.”
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Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga kehtestatakse tegelik ja tõhus eraldamine alternatiivina 
omandisuhete eraldamisele ja sõltumatutele süsteemihalduritele. See tagab 
põhivõrguettevõtjate tõhusa eraldamise, mille käigus ei rikuta omandisuhteid ega põhjustata 
põhivõrgu või energiatootmise müüki.

Muudatusettepanek 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„-1. Põhivõrguettevõtjate sõltumatuse 
tagamiseks tagavad liikmesriigid, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta] 
täidavad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjad artikli 7 lõike 1 punktide a–d ja 
artikli 9 või artikli 9 b sätteid.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga kehtestatakse tegelik ja tõhus eraldamine alternatiivina 
omandisuhete eraldamisele ja sõltumatutele süsteemihalduritele. See tagab 
põhivõrguettevõtjate tõhusa eraldamise, mille käigus ei rikuta omandisuhteid ega põhjustata 
põhivõrgu või energiatootmise müüki.

Muudatusettepanek 201
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõike 1 punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„d a) ei ole samal isikul või samadel 
isikutel õigust hallata põhivõrku 
juhtimislepingu alusel ega mõjutada seda 
omandisuhte puudumise korral mingil 
muul viisil, või teostada otsest või kaudset 
kontrolli või omada mis tahes huve või 
mis tahes õigusi tootmis- või 
tarneülesandeid täitva ettevõtja suhtes.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada omandisuhete eraldamist käsitlevaid 
sätteid.

Muudatusettepanek 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad lubada teha lõike 
1 punktidest b ja c erandeid kuni 
[ülevõtmise kuupäev pluss kaks aastat], 
tingimusel, et põhivõrguettevõtjad ei 
moodusta osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole asjakohane omandisuhete täieliku eraldamise süsteemis.
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Muudatusettepanek 203
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad lubada teha lõike 
1 punktidest b ja c erandeid kuni 
[ülevõtmise kuupäev pluss kaks aastat], 
tingimusel, et põhivõrguettevõtjad ei 
moodusta osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole asjakohane omandisuhete täieliku eraldamise süsteemis.

Muudatusettepanek 204
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad lubada teha lõike 
1 punktidest b ja c erandeid kuni 
[ülevõtmise kuupäev pluss kaks aastat], 
tingimusel, et põhivõrguettevõtjad ei 
moodusta osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole asjakohane omandisuhete täieliku eraldamise süsteemis.
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Muudatusettepanek 205
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks olukorras, kus mitu 
põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud 
ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste 
põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana 
mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine 
ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja on heaks 
kiidetud sõltumatu süsteemihaldurina 
artikli 9a alusel.

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks olukorras, kus mitu 
põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud 
ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste 
põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana 
mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine 
ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja vastab 
täielikult käesolevale artiklile.

Or. en

Selgitus

Kõigil täielikult eraldamata ettevõtjatel on keelatud tegutseda põhivõrguettevõtjana.

Muudatusettepanek 206
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks olukorras, kus mitu 
põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud 
ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste 
põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana 
mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine 
ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja on heaks 

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks olukorras, kus mitu 
põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud 
ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste 
põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana 
mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine 
ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja vastab 
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kiidetud sõltumatu süsteemihaldurina 
artikli 9a alusel.

täielikult käesolevale artiklile.

Or. en

Selgitus

Kõigil täielikult eraldamata ettevõtjatel on keelatud tegutseda põhivõrguettevõtjana.

Muudatusettepanek 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks olukorras, kus mitu 
põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud 
ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste 
põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana 
mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine 
ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja on heaks 
kiidetud sõltumatu süsteemihaldurina 
artikli 9a alusel.

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks olukorras, kus mitu 
põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud 
ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste 
põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana 
mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine 
ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, 
välja arvatud juhul, kui ettevõtja vastab 
täielikult käesolevale artiklile.

Or. en

Selgitus

Kõigil täielikult eraldamata ettevõtjatel on keelatud tegutseda põhivõrguettevõtjana.

Muudatusettepanek 208
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja osaks oleva 
põhivõrguettevõtja ja tema töötajate 
käsutuses olevat artikli 10 lõikes 1 osutatud 
tundlikku äriteavet ei edastata tootmis- ja 
tarneülesandeid täitvatele ettevõtjatele.

6. Liikmesriigid tagavad, et:

a) vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
osaks oleva põhivõrguettevõtja ja tema 
töötajate käsutuses olevat artikli 10 lõikes 
1 osutatud tundlikku äriteavet ei edastata 
tootmis- ja tarneülesandeid täitvatele 
ettevõtjatele;

b) põhivõrguettevõtja töötab välja ja 
rakendab nõuetele vastavuse programmi, 
milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks ja 
läbipaistvuskohustuste järgimiseks. 
Nimetatud programmis sätestatakse 
samuti põhivõrguettevõtja töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Nimetatud kohustuste 
täitmist jälgib sõltumatu 
järelevalveametnik. Kui 
põhivõrguettevõtja rakendab nõuetele 
vastavuse programmi vääralt, on riiklikul 
reguleerival asutusel õigus määrata 
sanktsioone;
c) põhivõrguettevõtja nimetab 
järelevalveametnikuna ametisse isiku või 
asutuse, kes:
i) jälgib nõuetele vastavuse programmi 
rakendamist;
ii) koostab nõuetele vastavuse kohta 
aastaaruande ja esitab selle riiklikule 
reguleerivale asutusele;
iii) teeb nõuetele vastavuse programmi ja 
selle rakendamise kohta soovitusi;
d) järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige asjakohase töölepingu 
tingimuste abil ja tagades 
järelevalveametnikule juurdepääsu 
kõikidele oma ülesande täitmiseks 
vajalikele põhivõrguettevõtja 
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asjakohastele raamatupidamisregistritele, 
dokumentidele ja tööruumidele ning 
vajalikule teabele.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada omandisuhete eraldamist käsitlevaid 
sätteid.

Muudatusettepanek 209
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 a. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtja ja selle aktsionärid 
hoiduvad mis tahes tegevusest, mis 
kahjustab tema finantssuutlikkust muude 
kui tõhusa võrguhaldusega seotud 
kohustuste täitmiseks (rahaline 
eraldamine).”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada omandisuhete eraldamist käsitlevaid 
sätteid.

Muudatusettepanek 210
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6 a (uus)



AM\717987ET.doc 25/111 PE404.543v03-00
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 a. Vertikaalselt integreeritud ettevõtjate 
eraldamine ei tohi põhjustada tarbijate 
jaoks gaasitariifide tõusu ega muid 
negatiivseid sotsiaalseid tagajärgi.”

Or. lt

Muudatusettepanek 211
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 a. Käesoleva artikli sätted on 
kohaldatavad ühtviisi kõigi 
põhivõrguomanike/põhivõrguettevõtjate 
suhtes olenemata nende päritoluriigist.”

Or. en

Selgitus

Kõigi põhivõrguettevõtjate suhtes, kes tegutsevad ELis, peavad kehtima ühesugused 
äritegevuse eeskirjad.

Muudatusettepanek 212
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 a. Käesoleva artikli sätted on 
kohaldatavad ühtviisi kõigi 
põhivõrguomanike/põhivõrguettevõtjate 
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suhtes olenemata nende päritoluriigist.”

Or. en

Muudatusettepanek 213
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 b. Komisjon võib võtta vastu suunised 
tagamaks, et põhivõrguettevõtja täidab 
täielikult ja tõhusalt lõike 6 punkte b ja c. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks, seda muu hulgas täiendades, 
võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Komisjonil peab olema võimalus võtta vastu suuniseid, mis tagavad artikli 7 lõikes 6 (uus) 
sätestatud kohustuste täitmise.

Muudatusettepanek 214
Eugenijus Maldeikis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7 lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6 b. Liikmesriigid jälgivad vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjate eraldamise 
protsessi ja esitavad arenguaruande 
komisjonile.”
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Or. lt

Muudatusettepanek 215
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud
Kontroll põhivõrguomanike ja 
põhivõrguettevõtjate üle
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Seoses omandisuhete eraldamise ja sõltumatute süsteemihaldurite mudeliga oli vaja 
mehhanisme kolmandatest riikidest pärit integreeritud ettevõtjate investeeringute 
takistamiseks, et kindlustada ka kolmandate riikide ettevõtjate kaasamine omandisuhete 
eraldamisse ja sõltumatute süsteemihaldurite mudelisse. Kuna omandisuhete eraldamine ja 
sõltumatute süsteemihaldurite mudel ei ole enam ainus võimalus, ei ole nimetatud 
mehhanisme enam vaja.

Muudatusettepanek 216
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud
Kontroll põhivõrguomanike ja 
põhivõrguettevõtjate üle
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Kolmandatest riikidest pärit investeeringuid välistava mis tahes ettepaneku tulemuseks on 
investeeringute mitmekülgsuse vähenemine, mis omakorda võib põhjustada investeeringute 
vähesust, avatud toimiva turu saavutamise aeglustumist ning süsteemi mitmekesisuse ja 
paindlikkuse vähenemist.

Muudatusettepanek 217
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud
Kontroll põhivõrguomanike ja 
põhivõrguettevõtjate üle
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
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ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Asendatud artikli 7 uue lõikega 7. Kolmandatest riikidest pärit investeeringuid välistava mis 
tahes ettepaneku tulemuseks on investeeringute mitmekülgsuse vähenemine, mis omakorda 
võib põhjustada investeeringute vähesust, avatud toimiva turu saavutamise aeglustumist ning 
süsteemi mitmekesisuse ja paindlikkuse vähenemist.

Muudatusettepanek 218
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud
Kontroll põhivõrguomanike ja 
põhivõrguettevõtjate üle
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Seoses kahaneva gaasitootmisega Euroopa Liidus ja tungiva investeerimisvajadusega 
maagaasi infrastruktuuri ei tohiks välismaiseid investoreid jätta ilma Euroopa infrastruktuuri
investeerimise võimalusest.
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Muudatusettepanek 219
Constanze Angela Krehl

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud
Kontroll põhivõrguomanike ja 
põhivõrguettevõtjate üle
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

Or. de

Selgitus

Arvestades väheneva gaasitootmise ja tungiva vajadusega investeerida maagaasi 
infrastruktuuri, ei tohi investoritena välistada väljastpoolt Euroopat pärit tootjaid. Kui 
tootjad välistatakse ulatuslikult Euroopa maagaasi infrastruktuuri investeerimast, välistaks 
see juba ette nimetatud investeeringute näol tootjate rahalised panused Euroopa 
varustuskindlusesse. Ettepanekud kahjustavad samuti pikaajalisi partnerlussuhteid 
tootjariikidega.

Muudatusettepanek 220
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a välja jäetud
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Kontroll põhivõrguomanike ja 
põhivõrguettevõtjate üle
1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.
2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

Or. de

Selgitus

Arvestades väheneva gaasitootmise ja tungiva vajadusega investeerida maagaasi 
infrastruktuuri, ei tohi investoritena välistada väljastpoolt Euroopat pärit tootjaid. Kui 
tootjad välistatakse ulatuslikult Euroopa maagaasi infrastruktuuri investeerimast, välistaks 
see juba ette nimetatud investeeringute näol tootjate rahalised panused Euroopa 
varustuskindlusesse. Ettepanekud kahjustavad samuti pikaajalisi partnerlussuhteid 
tootjariikidega.

Muudatusettepanek 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7a lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid kolmanda riigi isik 
või isikud.

1. Ilma et see piiraks ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist, ei 
kontrolli põhivõrke ega 
põhivõrguettevõtjaid, hoidlaid ega 
hoidlate haldureid, sõlmi ega sõlmede 
haldureid kolmanda riigi isik või isikud.

Or. en

Selgitus

Gaasihoidlad ja -sõlmed on maagaasi infrastruktuuris sama olulised elemendid kui on 
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põhivõrk, seetõttu tuleb kolmandaid riike käsitlevat sätet laiendada nimetatud rajatiste 
hõlmamiseks.

Muudatusettepanek 222
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7a lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus ning mille eesmärk on kehtestada 
energiasektori ühine 
investeerimisraamistik ja avada kolmanda 
riigi energiaturg ka Euroopa Liidus 
asutatud ettevõtetele, võib lubada erandit 
lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Ühenduse ja kolmanda riigi vahelise kokkuleppe mõistet tuleb täpsustada, et viidata 
ühemõtteliselt energiavaldkonna konkreetsele kokkuleppele, tagades õigusriigi põhimõttest 
nõuetekohaselt kinnipidamise nii Euroopa kui ka välisturgudel ning vastastikkuse ja 
kõikehõlmava korra investeeringute kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 223
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7a lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga 
sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on 
ühendus ning mille eesmärk on kehtestada 
energiasektori ühine 
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investeerimisraamistik ja avada kolmanda 
riigi energiaturg ka Euroopa Liidus 
asutatud ettevõtetele, võib lubada erandit 
lõikest 1.

Or. en

Selgitus

Ühenduse ja kolmanda riigi vahelise kokkuleppe mõistet tuleb täpsustada, et viidata 
ühemõtteliselt energiavaldkonna konkreetsele kokkuleppele, tagades õigusriigi põhimõttest 
nõuetekohaselt kinnipidamise nii Euroopa kui ka välisturgudel ning vastastikkuse. Seetõttu 
tuleb kolmandate riikide ettevõtete juurdepääsu võimaldamisel Euroopa turule tagada sama 
juurdepääsuõigus Euroopa ettevõtetele, kes soovivad siseneda nimetatud kolmanda riigi 
turule.

Muudatusettepanek 224
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b välja jäetud
Põhivõrguettevõtjate määramine ja 
sertifitseerimine
1. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad põhivõrguettevõtjateks need 
ettevõtjad, kes omavad põhivõrku ja kelle 
riiklik reguleeriv asutus on 
sertifitseerinud, kuna nad vastavad artikli 
7 lõike 1 ja artikli 7a nõuetele vastavalt 
allpool esitatud 
sertifitseerimismenetlusele. 
Põhivõrguettevõtjate määramine tehakse 
teatavaks komisjonile ning avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.
2. Kui kolmanda riigi isiku või isikute 
poolt artikli 7a kohaselt kontrollitav 
põhivõrguomanik või põhivõrguettevõtja 
taotleb sertifitseerimist, keeldutakse sellest 
juhul, kui põhivõrguomanik või 
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põhivõrguettevõtja ei tõenda, et asjaomast 
üksust ei ole võimalik artikli 7 lõiget 1 
rikkudes otseselt või kaudselt mõjutada 
ühelgi ettevõtjal, kes on aktiivselt tegev 
gaasi või elektrienergia tootmises või 
tarnimises, või kolmandal riigil, ilma et 
see piiraks ühenduse rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist.
3. Põhivõrguettevõtjad teavitavad 
reguleerivat asutust kõikidest kavandatud 
tehingutest, mille puhul võib vaja olla 
hinnata uuesti nende vastavust artikli 7 
lõikele 1 või artiklile 7a.
4. Reguleerivad asutused jälgivad 
põhivõrguettevõtjate jätkuvat vastavust 
artikli 7 lõikele 1 ja artiklile 7a. Nad 
algatavad sellise vastavuse tagamiseks 
sertifitseerimismenetluse:
(a) põhivõrguettevõtja poolt lõike 3 
kohaselt esitatud teatise alusel;
(b) omal algatusel, kui neile on teada, et 
õigustega seotud kavandatud muudatus 
või mõju põhivõrguomanikele või 
põhivõrguettevõtjatele võib kaasa tuua 
artikli 7 lõike 1 või artikli 7a rikkumise, 
või kui neil on alust uskuda, et selline 
rikkumine on toimunud; või
(c) komisjoni põhjendatud taotluse alusel.

5. Reguleerivad asutused võtavad vastu 
otsuse põhivõrguettevõtja sertifitseerimise 
kohta nelja kuu jooksul pärast seda, kui 
põhivõrguettevõtja on neid teavitanud või 
komisjon taotluse esitanud. Selle 
ajavahemiku lõppedes loetakse 
sertifitseerimine tehtuks. Reguleeriva 
asutuse selgesõnaline või vaikiv otsus võib 
jõustuda üksnes pärast lõigetes 6–9 
sätestatud menetluse lõppemist ja ainult 
juhul, kui komisjonil ei ole selle kohta 
vastuväiteid.
6. Reguleeriv asutus edastab selgesõnalise 
või vaikiva otsuse põhivõrguettevõtja 
sertifitseerimise kohta koos otsusega 
seotud asjakohase teabega viivitamata 
komisjonile. 
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7. Komisjon vaatab teatise läbi niipea, kui 
on selle kätte saanud. Kui komisjon leiab, 
et reguleeriva asutuse otsus tekitab 
tõsiseid kahtlusi seoses selle vastavusega 
artikli 7 lõikele 1, artiklile 7a või artikli 7b 
lõikele 2, otsustab komisjon kahe kuu 
jooksul pärast teatise kättesaamist 
menetluse algatamise üle. Sel juhul 
kutsub ta asjaomast reguleerivat asutust 
ja põhivõrguettevõtjat üles esitama 
omapoolseid märkusi. Kui komisjon 
soovib lisateavet, pikendatakse 
kahekuulist ajavahemikku kahe kuu 
võrra alates täieliku teabe saamisest.
8. Kui komisjon on otsustanud algatada 
menetluse, esitab ta hiljemalt nelja kuu 
jooksul pärast sellise otsuse tegemist 
lõpliku otsuse:
(a) mitte esitada vastuväiteid reguleeriva 
asutuse otsuse suhtes;
või
(b) nõudes asjaomasel reguleerival 
asutusel muuta otsust või see tühistada, 
kui ta leiab, et ei ole järgitud artikli 7 
lõiget 1, artiklit 7a või artikli 7b lõiget 2. 
9. Kui komisjon ei ole teinud otsust 
menetluse algatamise või lõpliku otsuse 
kohta vastavalt lõigetes 7 ja 8 sätestatud 
ajavahemiku jooksul, tähendab see, et ta 
ei ole esitanud reguleeriva asutuse otsuse 
suhtes vastuväiteid.
10. Reguleeriv asutus täidab komisjoni 
otsust sertifitseerimisotsuse muutmise või 
tühistamise kohta nelja nädala jooksul ja 
teatab sellest komisjonile.
11. Reguleerivad asutused ja komisjon 
võivad taotleda põhivõrguettevõtjatelt ja 
tootmis- või tarneülesandeid täitvatelt 
ettevõtjatelt mis tahes teavet, mis on 
vajalik nende käesolevas artiklis 
sätestatud ülesannete täitmiseks.
12. Reguleerivad asutused ja komisjon 
säilitavad tundliku äriteabe 
konfidentsiaalsuse.
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13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek eraldatud omandisuhetega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatute 
süsteemihaldurite suhtes kohaldatava sertifitseerimismenetluse kohta on liiga koormav ja 
bürokraatlik. Eraldamiseeskirjade nõuetekohast rakendamist saab samuti kaitsta praeguse 
süsteemiga, kus põhivõrguettevõtjaid kontrollivad ja nende üle teostavad järelevalvet 
reguleerivad asutused.

Muudatusettepanek 225
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda ei peaks komisjon otsustama mitte komiteemenetluse, vaid kaasotsustamismenetluse 
käigus.
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Muudatusettepanek 226
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate määramise ja sertifitseerimise kohta sisaldab direktiiv juba piisavalt 
sätteid. Seega ei ole vaja anda komisjonile volitusi suuniste vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 227
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

13. Komisjon võib muuta suuniseid, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel 
järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealust 
meedet, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, muudetakse artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de
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Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tagada suuniste vastuvõtmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
tavapärase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peab piirduma võimalike 
vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek 228
Pia Elda Locatelli

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„13 a. Käesolevas artiklis sätestatud 
menetlusi, võttes eriti arvesse lõikes 2
sätestatud piiranguid, ei kohaldata 
tootmisetapi torustike suhtes, mis on 
mõeldud üksnes maagaasiga varustaja 
päritoluriigi võrgu otseühendamiseks 
ühenduse territooriumil asuva 
ühenduspunktiga, ega selliste torustike 
uuendamise suhtes.”

Or. en

Selgitus

Otse ühenduse territooriumile suubuvate tootmisetapi torustike suhtes ei kohaldata 
sertifitseerimismenetlust. Suurte maagaasi tootmis- ja transpordiprojektide arendamist 
teostavad tavaliselt rahvusvahelised konsortsiumid, milles osalevad ka välismaised 
tootmisettevõtted.

Muudatusettepanek 229
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„13 a. Käesolevas artiklis sätestatud 
menetlusi, võttes eriti arvesse lõikes 2 
sätestatud piiranguid, ei kohaldata 
tootmisetapi torustike suhtes, mis on 
mõeldud üksnes maagaasiga varustaja 
päritoluriigi võrgu otseühendamiseks 
ühenduse territooriumil asuva 
ühenduspunktiga, ega selliste torustike 
uuendamise suhtes.”

Or. en

Selgitus

Otse ühenduse territooriumile suubuvate tootmisetapi torustike suhtes ei kohaldata 
sertifitseerimismenetlust. Suurte maagaasi tootmis- ja transpordiprojektide arendamist 
teostavad tavaliselt rahvusvahelised konsortsiumid, milles osalevad ka välismaised 
tootmisettevõtted.

Muudatusettepanek 230
Gabriele Albertini

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„13 a Käesolevas artiklis sätestatud 
menetlusi, võttes eriti arvesse lõikes 2 
sätestatud piiranguid, ei kohaldata 
tootmisetapi torustike suhtes, mis on 
mõeldud üksnes maagaasiga varustaja 
päritoluriigi võrgu otseühendamiseks 
ühenduse territooriumil asuva 
ühenduspunktiga, ega selliste torustike 
uuendamise suhtes.”

Or. en
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Selgitus

Maagaasi transpordiprojektide arendamist teostavad tavaliselt rahvusvahelised 
konsortsiumid, milles osalevad ka välismaised tootmisettevõtted: sertifitseerimist käsitlevate 
sätete kohaldamine otse ühenduse territooriumile suubuvate torustike suhtes takistaks 
investeeringuid gaasiimporti. Sertifitseerimist tuleb nõuda üksnes transiit- ja riigisisese 
gaasitranspordi infrastruktuuri puhul, et vältida ohtu, et nende üle valitseva mõju omamine 
välismaiste vertikaalselt integreeritud ettevõtjate poolt pärsib turu nõuetekohast arengut.

Muudatusettepanek 231
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 7b lõige 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„13 a. Käesolevas artiklis sätestatud 
menetlusi, võttes eriti arvesse lõikes 2 
sätestatud piiranguid, ei kohaldata 
tootmisetapi torustike suhtes, mis on 
mõeldud üksnes maagaasiga varustaja 
päritoluriigi võrgu otseühendamiseks 
ühenduse territooriumil asuva 
ühenduspunktiga, ega selliste torustike 
uuendamise suhtes.”

Or. en

Selgitus

Otse ühenduse territooriumile suubuvate tootmisetapi torustike suhtes ei kohaldata 
sertifitseerimismenetlust. Suurte maagaasi tootmis- ja transpordiprojektide arendamist 
teostavad tavaliselt rahvusvahelised konsortsiumid, milles osalevad ka välismaised 
tootmisettevõtted: enamikel juhtudel omab osa nimetatud projektides osalevate ettevõtete üle 
valitsevat mõju kolmas riik või tal on asjaomaste ettevõtete aktsiaid.
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Muudatusettepanek 232
Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 7c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7c välja jäetud
Hoidlahaldurite ja maagaasi 
veeldusjaama haldurite määramine
Liikmesriigid määravad või nõuavad, et 
maagaasiettevõtjad, kellele kuuluvad 
gaasihoidlad või maagaasi 
veeldusjaamad, määraksid kas ühe või 
mitu süsteemihaldurit ajavahemikuks, 
mille liikmesriigid kehtestavad olenevalt 
tõhususest ja majandusliku tasakaalu 
näitajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutama, hooldama ja arendama 
majandustingimustele vastavalt turvalist, 
töökindlat ja tõhusat põhivõrku, 
gaasihoidlaid ja/või maagaasi 
veeldusjaamu, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset, ja edendama 
energiatõhusust ning teadusuuringuid ja 
uuendustegevust eelkõige selleks, et 
tagada taastuvenergia ulatuslikum 
kasutamine ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia levitamine;

a) kasutama, hooldama ja arendama 
majandustingimustele vastavalt turvalist, 
töökindlat ja tõhusat põhivõrku, 
gaasihoidlaid ja/või maagaasi 
veeldusjaamu, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset;
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Or. de

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate, hoidlahaldurite ja / või maagaasi veeldusjaama haldurite kohuseks on 
tagada turvaline, töökindel ja tõhus infrastruktuur. Nimetatud kohustustest suuremaid 
eesmärke ei suuda haldurid saavutada. Need kuuluvad kas asjaomase liikmesriigi või teiste 
turuosaliste vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutama, hooldama ja arendama 
majandustingimustele vastavalt turvalist, 
töökindlat ja tõhusat põhivõrku, 
gaasihoidlaid ja/või maagaasi 
veeldusjaamu, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset, ja edendama 
energiatõhusust ning teadusuuringuid ja 
uuendustegevust eelkõige selleks, et 
tagada taastuvenergia ulatuslikum 
kasutamine ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia levitamine;

a) kasutama, hooldama ja arendama 
majandustingimustele vastavalt turvalist, 
töökindlat ja tõhusat põhivõrku, 
gaasihoidlaid ja/või maagaasi 
veeldusjaamu, võttes nõuetekohaselt 
arvesse keskkonnakaitset, ja edendama 
energiatõhusust ning integreerima 
kõnealuste eesmärkide saavutamiseks 
tulevikuteadlikult nii laiaulatuslikke 
taastuvenergiaprojekte ja 
detsentraliseeritud energiatootmist kui ka 
teadusuuringuid ja uuendustegevust;

Or. en

Selgitus

Süsteemihaldurite kohuseks on samuti tulevikuteadlikult integreerida taastuvad 
energiaallikad.
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Muudatusettepanek 235
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõike 1 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Artikli 8 lõikele 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„d a) vastutama ülekoormustasude 
kogumise ja põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra alusel tehtud maksete 
kogumise eest vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3, kolmandate isikute 
juurdepääsu tagamise ja reguleerimise 
eest ning juurdepääsust keeldumise korral 
piisavate selgituste andmise eest, mida 
jälgivad riiklikud reguleerivad asutused; 
käesoleva artikli kohaste ülesannete 
täitmisel arvestavad põhivõrguettevõtjad 
ennekõike oma tegevuspiirkonnas 
saadava tuluga.”

Or. en

Selgitus

Käesolevaga täpsustatakse põhivõrguettevõtjate teatavaid ülesandeid, kuid samuti peame 
tagama, et põhjuseid juurdepääsu mitteandmise kohta käsitletakse läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 236
Hannes Swoboda

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Artikli 8 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
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„3. Liikmesriigid võivad riiklike 
reguleerivate asutuste kaudu nõuda 
põhivõrguettevõtjatelt põhivõrgu
hooldamise ja arendamise, sealhulgas 
gaasivõrkude vastastikuse ühendamise 
võimsuse miinimumnõuete järgimist.
Riiklikele reguleerivatele asutustele tuleb 
anda laiemad volitused tarbijakaitse 
tagamiseks Euroopa Liidus.”

Or. en

Selgitus

Hooldamist käsitlevate otsuste tegemisel peab tarbijakaitse olema esmatähtis, et tagada 
kahjustava mõju ärahoidmine lõpptarbijatele. Praegu puuduvad riikide reguleerivatel 
asutustel volitused Euroopa tarbijate eest hoolitsemiseks, mistõttu otsuste tegemisel peetakse 
silmas vaid riiklikke tarbijaid. Selline olukord peab muutuma, kui soovitakse tõelise Euroopa 
energiaturu õnnestumist.

Muudatusettepanek 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Artikli 8 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Liikmesriigid võivad riiklike 
reguleerivate asutuste kaudu nõuda 
põhivõrguettevõtjatelt põhivõrgu
hooldamise ja arendamise, sealhulgas 
võrkude vastastikuse ühendamise 
võimsuse miinimumnõuete järgimist.
Riiklikele reguleerivatele asutustele tuleb 
anda laiemad volitused tarbijakaitse 
tagamiseks Euroopa Liidus.”

Or. en

(Selgituste lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 8 lõikele 3)
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Selgitus

Hooldamist käsitlevate otsuste tegemisel peab tarbijakaitse olema esmatähtis, et tagada 
kahjustava mõju ärahoidmine lõpptarbijatele. Praegu puuduvad riikide reguleerivatel 
asutustel volitused Euroopa tarbijate eest hoolitsemiseks, mistõttu otsuste tegemisel peetakse 
silmas vaid riiklikke tarbijaid. Selline olukord peab muutuma, kui soovitakse tõelise Euroopa 
energiaturu õnnestumist.

Muudatusettepanek 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõiked 4 a kuni 4 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Artiklile 8 lisatakse järgmised lõiked:
„4 a. Põhivõrguettevõtjad koostavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 10aastase 
võrguarendusplaani. Nad võtavad 
tõhusad meetmed süsteemi 
nõuetekohasuse ja varustuskindluse 
tagamiseks.
4 b. Eelkõige 10aastane 
võrguarendusplaan:
a) juhtima turuosaliste tähelepanu 
põhivõrgu infrastruktuuridele, mis 
rajatakse järgmise kümne aasta jooksul;
b) sisaldama kõiki investeeringuid, mille 
kohta on otsus juba vastu võetud, ning 
määrama kindlaks uued investeeringud, 
mille kohta tuleb järgmise kolme aasta 
jooksul langetada rakendusotsus.
4 c. Nimetatud 10-aastase võrkude 
arengukava koostamiseks esitab iga 
põhivõrguettevõtja arvamuse tootmise 
arengu, tarbimise ja vahetuse kohta teiste 
riikidega ning võtab arvesse võrgu kohta 
olemasolevaid piirkondlikke ja 
üleeuroopalisi investeerimiskavasid.
Põhivõrguettevõtja esitab projekti 
õigeaegselt pädevale riigiasutusele.
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4 d. Pädev riiklik asutus konsulteerib 
projekti alusel kõigi asjaomaste 
võrgukasutajatega avatud ja läbipaistval 
viisil ning võib avaldada nimetatud 
konsulteerimise tulemused, eriti seoses 
võimaliku vajadusega investeeringute 
järele. 
4 e. Pädev riiklik asutus uurib, kas 10-
aastase võrkude arengukava projekt katab 
konsulteerimisel välja selgitatud 
investeeringute koguvajaduse. Pädev 
asutus võib kohustada põhivõrguettevõtjat 
kava muutma.
4 f. Lõigete 4 c, 4 d ja 4 e tähenduses 
hõlmab pädev riiklik asutus riiklikku 
reguleerivat asutust, mõnda muud 
riiklikku pädevat asutust või võrgu 
arendamise fondivalitsejat, mille on 
asutanud põhivõrguettevõtjad. Viimasel 
juhul esitavad põhivõrguettevõtjad 
pädevale riigi ametiasutusele põhikirja, 
liikmete nimekirja ja töökorra projektid.
4 g. Kui põhivõrguettevõtjal ei õnnestu 
järgmise kolme aasta jooksul rakendada 
10-aastases võrkude arengukavas 
loetletud investeeringuid, tagab 
asjaomane liikmesriik, et riiklikul 
reguleerival asutusel või mis tahes 
pädeval riiklikul asutusel on õigus:
a) nõuda põhivõrguettevõtjalt kõigi 
õiguslike vahenditega 
investeerimiskohustuste täitmist 
põhivõrguettevõtja enda rahalisi 
vahendeid kasutades või
b) kutsuda sõltumatuid investoreid tegema 
pakkumisi vajalikeks investeeringuteks 
põhivõrku ning samal ajal kohustada 
põhivõrguettevõtjat:
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
rahastamisega,
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
teostatavate ehitustöödega ning uute 
varade loomisega;
– haldama vastavaid uusi varasid.
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Asjakohane rahastamiskord peab saama 
reguleeriva asutuse heakskiidu. Mõlemal 
juhul võimaldab tariifide reguleerimine 
saada tulu, mis katab niisuguste 
investeeringute kulud.

4 h. Pädev riiklik asutus jälgib ja hindab 
investeerimiskava rakendamist.

Or. en

Selgitus

Artikli 8 kavandatud muudatusettepanekute eesmärk on tagada eelkõige, et võrgu jaoks 
vajalikud investeeringud tehakse isegi vastu põhivõrguettevõtja tahtmist ning et võrguga 
ühendamisest ei saa keelduda. Kui põhivõrguettevõtja keeldub teatava investeeringu 
tegemisest, on ette nähtud kaks meedet: pädev riiklik asutus kas palub põhivõrguettevõtjal 
investeerida või algatab hankemenetluse.

Muudatusettepanek 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 c (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:

„4 a. Oma ülesannete täitmisel võtavad 
põhivõrguettevõtjad arvesse tehnilisi ja 
turureegleid, mille on vastu võtnud 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik.”

Or. en

Selgitus

On oluline, et kõik põhivõrguettevõtjad rakendaksid reegleid, mille on vastu võtnud Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik. Reeglite sidumise abil põhivõrguettevõtjate 
kohustustega, nagu on määratletud maagaasi direktiivis, tugevdatakse reeglite kaalukust 
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märkimisväärselt ning kaotatakse nende vabatahtlik iseloom.

Muudatusettepanek 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 d (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 d) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Põhivõrkude tegelik ja tõhus eraldamine
I. Varad, seadmed, personal ja identiteet
1. Põhivõrguettevõtjatel on kõik 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte inim-, 
materiaalsed ja finantsressursid, mida on 
regulaarseks gaasiedastustegevuseks vaja, 
eelkõige:
i) põhivõrguettevõtjal on regulaarseks 
gaasiedastuseks vajalike võrguvarade 
omandiõigus;
ii) põhivõrguettevõtja palkab gaasi 
regulaarseks edastamiseks vajalikud 
töötajad;
iii) personali jagamine ja teenuste 
osutamine vertikaalselt integreeritud 
tootmis- või varustusettevõtte filiaali poolt 
või heaks piirdub olukordadega, kus ei ole 
diskrimineerimisvõimalust ning selle 
eelduseks on riikide reguleerivate asutuste 
nõusolek, et vältida konkurentsiprobleeme 
ja huvide konflikte;
iv) aegsasti kogutakse vahendeid tulevaste 
investeeringute rahastamiseks.
2. Lõikes 1 osutatud regulaarseks 
gaasiedastuseks vajalik tegevus hõlmab 
vähemalt:
– põhivõrguettevõtja esindamist ning 
kontakte kolmandate isikute ja 
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reguleerivate asutustega;
– kolmandate isikute juurdepääsu 
tagamist ja reguleerimist;
– juurdepääsutasude, ülekoormustasude 
ja põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra alusel tehtud maksete 
kogumist vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 3; 
– põhivõrgu haldamist, hooldamist ja 
arendamist;
– investeeringute kavandamist, et tagada 
varustuskindlus ja võrgu võime rahuldada 
pikas perspektiivis mõistlik nõudlus;
– õigusabi;
– raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenuseid.
3. Põhivõrguettevõtja juriidiline staatus 
on aktsiaselts.
4. Põhivõrguettevõtjal on omad 
ettevõttetunnused, mis erinevad selgelt 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
omadest, st eraldi kaubamärk, 
teabevahetussüsteem ja tööruumid.
5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid auditeeriv audiitor.
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi või juhatuse sõltumatus
6. Otsustest põhivõrguettevõtja tegevjuhi / 
juhatuse liikmete ametissenimetamise või 
töölepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
ning vastavatest lepingulistest 
kokkulepetest ja nende lõpetamisest 
teavitatakse reguleerivat asutust või muud 
pädevat riigi ametiasutust. Nimetatud 
otsused ja lepingud võivad muutuda 
siduvaks üksnes siis, kui reguleeriv asutus 
või muu pädev riiklik asutus ei ole kolme 
nädala jooksul alates teatise saamisest 
kasutanud oma vetoõigust. Vetoõigust 
võidakse kasutada kui ametisse 
nimetamise ja asjaomase lepingu 
sõlmimise korral tekib tõsine kahtlus 
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ametisse nimetatud tegevjuhi või juhatuse 
liikme ametialase sõltumatuse suhtes; 
töösuhete või vastavate isikutega sõlmitud 
lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral 
võidakse vetoõigust kasutada üksnes siis, 
kui tekib tõsine kahtlus nimetatud 
lõpetamise põhjuste ja õigsuse suhtes.
7. Põhivõrguettevõtja juhatusele tagatakse 
selle töölepingu ennetähtaegse lõpetamise 
korral kaebuse esitamise õigus riiklikule 
reguleerivale asutusele või muule 
pädevale riiklikule asutusele või kohtule.
8. Pärast töölepingu lõppemist 
põhivõrguettevõtja juures ei tohi endine 
tegevjuht või juhatuse liige vähemalt 
kolme aasta jooksul osaleda vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja tootmis- või 
tarneülesandeid täitva filiaali töös.
9. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ja 
juhatuse liikmed ei tohi omada osalust 
üheski teises vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjas peale põhivõrguettevõtja ega 
saada sellelt hüvitist. Tema/nende palk ei 
sõltu mingil määral muu vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja tegevusest peale 
põhivõrguettevõtja oma.
10. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatuse liikmed võivad mitte vastutada 
otseselt ega kaudselt ühegi vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja muu filiaali 
igapäevase juhtimise eest.
11. Ilma et see piiraks eespool toodud 
sätteid, on põhivõrguettevõtjal 
integreeritud gaasiettevõtjast sõltumatu 
tegelik otsustusõigus võrgu haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks vajalike 
varade suhtes. See ei tohi takistada 
vajalike kooskõlastusmehhanismide 
toimimist, mis tagavad emaettevõtja 
õiguste kaitse seoses majandusliku ja 
juhtimisalase järelevalvega tütarettevõtja 
varalise tasuvuse üle, mida teostatakse 
kaudselt vastavalt artiklile 24c. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks põhivõrguettevõtja iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
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dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse edastusliinide ehitamise 
ja ajakohastamisega seotud otsustesse, 
mis ei ületa heakskiidetud rahastamiskava 
ega muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi.
III. Nõukogu ja direktorite nõukogu
12. Põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu esimees ei või töötada 
ühelgi ametikohal gaasi tootmise või 
tarnimisega tegeleva vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja üheski filiaalis.
13. Põhivõrguettevõtjate nõukogud või 
direktorite nõukogud hõlmavad samuti 
sõltumatuid liikmeid, kes määratakse 
vähemalt viieks aastaks. Nende 
määramisest tuleb teavitada reguleerivat 
asutust või muud pädevat riigi 
ametiasutust ja see muutub siduvaks 
üksnes lõikes 6 sätestatud tingimuste 
korral.
14. Lõike 13 eesmärgil on 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu liige sõltumatu, kui 
tal ei ole äri- ega muid suhteid 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja, selle 
üle valitsevat mõju omava ettevõtte ega 
mõlema juhatusega, mis võiks põhjustada 
huvide konflikti, ning eelkõige, kui:
a) ta ei ole töötanud üheski gaasi tootmise 
ja tarnimisega tegelevas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja filiaalis viis aastat 
enne tema nõukogusse või direktorite 
nõukogusse määramist;
b) tal ei ole mingeid huve üheski 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjas ega 
selle sidusettevõtjas peale 
põhivõrguettevõtja ning ta ei saa nendelt 
hüvitist;
c) tal ei ole valdkondlikke ärisuhteid 
ühegi gaasi tarnimisega tegeleva 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
filiaaliga tema nõukogusse või direktorite 
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nõukogusse määramise ajal;
d) ta ei ole selle ettevõtte juhatuse liige, 
mille nõukogu või direktorite nõukogu 
liikmed määrab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja.
IV. Järelevalveametnik
15. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad töötavad välja ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks. 
Programmis sätestatakse samuti 
põhivõrguettevõtjate töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Programmi kiidab heaks reguleeriv 
asutus või mõni muu pädev riigi 
ametiasutus. Programmi täitmist jälgib 
sõltumatu järelevalveametnik. Kui 
põhivõrguettevõtja täidab programmi 
mitterahuldavalt, on riiklikul reguleerival 
asutusel õigus määrata sanktsioone.
16. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatus nimetab järelevalveametnikuna 
ametisse isiku või asutuse, kes:
i) jälgib nõuetele vastavuse programmi 
rakendamist;
ii) koostab aastaaruande, milles sätestab 
meetmed nõuetele vastavuse programmi 
rakendamiseks ja esitab aruande 
riiklikule reguleerivale asutusele;
iii) teeb soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.
17. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimustega.
18. Järelevalveametnikul on võimalus 
pöörduda korrapäraselt vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja põhivõrguettevõtja 
nõukogu või direktorite nõukogu ja 
reguleerivate asutuste poole 
19. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu koosolekutel, milles 
käsitletakse järgmisi küsimusi:



AM\717987ET.doc 53/111 PE404.543v03-00
Freelance-tõlge

ET

i) võrgule juurdepääsu ja sellega 
ühendamise tingimused, sealhulgas 
juurdepääsutasude kogumine, 
ülekoormustasud ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamiskorra kohased maksed 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikliga 3;
ii) projektid, mis on loodud võrgusüsteemi 
haldamiseks, hoolduseks ja arendamiseks, 
sealhulgas võrkude vastastikuse 
ühendamise ja võrguga liitumisega seotud 
investeeringud;
iii) energia ostmine energiakao katmiseks.
20. Nimetatud koosolekute ajal tagab 
järelevalveametnik, et nõukogule või 
direktorite nõukogule ei avalikustata 
diskrimineerival viisil teavet tootjate või 
tarnijate tegevuse kohta, mis võib olla 
majanduslikult kasulik.
21. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
põhivõrguettevõtja kõigile asjakohastele 
raamatupidamisregistritele, 
dokumentidele ja tööruumidele ning 
teabele, mis on vajalikud tema ülesande 
täitmiseks.
Järelevalveametniku nimetab ametisse või 
vabastab ametist tegevjuht või juhatus 
pärast eelneva nõusoleku saamist 
riiklikult reguleerivalt asutuselt.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse tõhus eraldamine omandisuhteid rikkumata. 
Eespool nimetatud korra kehtestamise abil tagatakse põhivõrguettevõtjate struktuurne ja 
rahaline sõltumatus vertikaalselt integreeritud ettevõtjate toodangust. Põhivõrguettevõtjate 
sõltumatust kontrollivad riiklik reguleeriv asutus, järelevalveametnik ja audiitor. Nimetatud 
võimaluse teise sambana antakse reguleerivatele asutustele tõhusad 
sanktsioneerimisvahendid, mis tagavad, et põhivõrguettevõtjatel ei ole enam võimalik 
takistada võrku investeerimist.
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Muudatusettepanek 241
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 9 välja jäetud
Sõltumatud süsteemihaldurid
1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrguomaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon 
kõnealuse määramise heaks kiidab. 
Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku 
omavatel vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatel võtta meetmeid artikli 7 lõike 1 
järgimiseks.
2. Liikmesriigid võivad heaks kiita ja 
määrata sõltumatu süsteemihalduri 
üksnes juhul, kui:
(a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 7 lõike 1 punktide b–d 
nõuetele;
(b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 8 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
tehnilised ja inimressursid;
(c) haldurikandidaat on kohustunud 
järgima reguleeriva asutuse välja töötatud 
10-aastast võrkude arengukava;
(d) põhivõrguomanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud 
kohustused. Selleks esitab ta kõik 
kandideeriva ettevõtja ning teiste 
asjaomaste isikutega sõlmitavate 
kokkulepete kavandid;
(e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 28. septembri 2005. aasta 
määrusest (EÜ) nr 1775/2005 
(maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta)* tulenevad kohustused, 
sealhulgas põhivõrguettevõtjatega 
Euroopa ja piirkondlikul tasandil tehtava 
koostöö osas.
3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad põhivõrguettevõtjateks need 
ettevõtjad, kelle riiklik reguleeriv asutus 
on sertifitseerinud, kuna nad vastavad 
artikli 7a ja artikli 9 lõike 2 nõuetele. 
Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.
4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul järginud, määrab ta 
kuue kuu jooksul ameti ettepaneku alusel 
ning pärast põhivõrguomaniku ja 
põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist viieks aastaks sõltumatu 
süsteemihalduri. Põhivõrguomanik võib 
mis tahes ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku määrata uus sõltumatu 
süsteemihaldur vastavalt artikli 9 lõikele 
1.
5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise eest, 
põhivõrgu haldamise, hooldamise ja 
arendamise eest, samuti selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse võrgu 
pikaajaline võime rahuldada mõistlikku 
nõudlust. Võrgu arendamisel vastutab 
sõltumatu süsteemihaldur planeerimise 
eest (sealhulgas lubade väljastamine) 
ning uue infrastruktuuri ehitamise ja 
kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta 
põhivõrguettevõtjana vastavalt 
käesolevale peatükile. 
Põhivõrguomanikud ei tohi vastutada 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
ega investeeringute planeerimise eest.
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6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, teeb põhivõrguomanik 
järgmist:
(a) pakub sõltumatule süsteemihaldurile 
tema ülesannete täitmiseks vajalikku 
koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige 
kogu vajalikku teavet;
(b) rahastab investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või nõustub nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra peab heaks kiitma 
reguleeriv asutus. Enne sellist 
heakskiitmist konsulteerib reguleeriv 
asutus varade omanikuga ja teiste 
huvitatud isikutega;
(c) tagab katte kohustustele, mis on seotud 
tema omanduses olevate võrgu varadega, 
mida haldab sõltumatu süsteemihaldur, 
välja arvatud sellele osale kohustustest, 
mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri 
ülesannetega;
(d) annab tagatised, et hõlbustada mis 
tahes võrgulaienduste rahastamist, välja 
arvatud investeeringud, mille puhul ta on 
punkti b kohaselt nõustunud nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur.
7. Asjaomasele riiklikule 
konkurentsiasutusele antakse tihedas 
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrguomaniku poolt.”

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku 
järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.
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Muudatusettepanek 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Sõltumatud süsteemihaldurid
1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrguomaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon 
kõnealuse määramise heaks kiidab. 
Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku 
omavatel vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatel võtta meetmeid artikli 7 lõike 1 
järgimiseks.
2. Liikmesriigid võivad heaks kiita ja 
määrata sõltumatu süsteemihalduri 
üksnes juhul, kui:
(a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 7 lõike 1 punktide b–d 
nõuetele;
(b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 8 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
tehnilised ja inimressursid;
(c) haldurikandidaat on kohustunud 
järgima reguleeriva asutuse välja töötatud 
10-aastast võrkude arengukava;
(d) põhivõrguomanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud 
kohustused. Selleks esitab ta kõik 
kandideeriva ettevõtja ning teiste 
asjaomaste isikutega sõlmitavate 
kokkulepete kavandid;
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(e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. septembri 2005. aasta 
määrusest (EÜ) nr 1775/2005 
(maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta)* tulenevad kohustused, 
sealhulgas põhivõrguettevõtjatega 
Euroopa ja piirkondlikul tasandil tehtava 
koostöö osas.

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad põhivõrguettevõtjateks need 
ettevõtjad, kelle riiklik reguleeriv asutus 
on sertifitseerinud, kuna nad vastavad 
artikli 7a ja artikli 9 lõike 2 nõuetele. 
Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.

4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt
artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul järginud, määrab ta 
kuue kuu jooksul ameti ettepaneku alusel 
ning pärast põhivõrguomaniku ja 
põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist viieks aastaks sõltumatu 
süsteemihalduri. Põhivõrguomanik võib 
mis tahes ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku määrata uus sõltumatu 
süsteemihaldur vastavalt artikli 9 lõikele 
1.
5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise eest, 
põhivõrgu haldamise, hooldamise ja 
arendamise eest, samuti selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse võrgu 
pikaajaline võime rahuldada mõistlikku 
nõudlust. Võrgu arendamisel vastutab 
sõltumatu süsteemihaldur planeerimise 
eest (sealhulgas lubade väljastamine) 
ning uue infrastruktuuri ehitamise ja 
kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta 
põhivõrguettevõtjana vastavalt 
käesolevale peatükile. 
Põhivõrguomanikud ei tohi vastutada 
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kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
ega investeeringute planeerimise eest.
6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, teeb põhivõrguomanik 
järgmist:
(a) pakub sõltumatule süsteemihaldurile 
tema ülesannete täitmiseks vajalikku 
koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige 
kogu vajalikku teavet;
(b) rahastab investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või nõustub nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra peab heaks kiitma 
reguleeriv asutus. Enne sellist 
heakskiitmist konsulteerib reguleeriv 
asutus varade omanikuga ja teiste 
huvitatud isikutega;
(c) tagab katte kohustustele, mis on seotud 
tema omanduses olevate võrgu varadega, 
mida haldab sõltumatu süsteemihaldur, 
välja arvatud sellele osale kohustustest, 
mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri 
ülesannetega;
(d) annab tagatised, et hõlbustada mis 
tahes võrgulaienduste rahastamist, välja 
arvatud investeeringud, mille puhul ta on 
punkti b kohaselt nõustunud nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur.
7. Asjaomasele riiklikule 
konkurentsiasutusele antakse tihedas 
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrguomaniku poolt.

Or. en
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Selgitus

Riiklike gaasitranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus tagada riiklike 
transpordivõrkude haldurite sõltumatus ja suurendada läbipaistvust. See võimaldaks riiklike 
transpordivõrkude halduritel muutuda ka tõhusamateks turutegevuse hõlbustajateks. 
Sõltumatute süsteemihaldurite süsteemis jäävad riikliku gaasitranspordivõrgu omand ja 
äritegevus samadesse kätesse. Ehkki riikliku transpordivõrgu tegevus on rangelt reguleeritud, 
toob see endaga kaasa tohutul hulgal eeskirju.

Muudatusettepanek 243
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Sõltumatud süsteemihaldurid
1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrguomaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon 
kõnealuse määramise heaks kiidab. 
Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku 
omavatel vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatel võtta meetmeid artikli 7 lõike 1 
järgimiseks.
2. Liikmesriigid võivad heaks kiita ja 
määrata sõltumatu süsteemihalduri 
üksnes juhul, kui:
(a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 7 lõike 1 punktide b–d 
nõuetele; 
(b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 8 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
tehnilised ja inimressursid;
(c) haldurikandidaat on kohustunud 
järgima reguleeriva asutuse välja töötatud 
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10-aastast võrkude arengukava;
(d) põhivõrguomanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud 
kohustused. Selleks esitab ta kõik 
kandideeriva ettevõtja ning teiste 
asjaomaste isikutega sõlmitavate 
kokkulepete kavandid;
(e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. septembri 2005. aasta 
määrusest (EÜ) nr 1775/2005 
(maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta)* tulenevad kohustused, 
sealhulgas põhivõrguettevõtjatega 
Euroopa ja piirkondlikul tasandil tehtava 
koostöö osas.
3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad põhivõrguettevõtjateks need 
ettevõtjad, kelle riiklik reguleeriv asutus 
on sertifitseerinud, kuna nad vastavad 
artikli 7a ja artikli 9 lõike 2 nõuetele. 
Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.
4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul järginud, määrab ta 
kuue kuu jooksul ameti ettepaneku alusel 
ning pärast põhivõrguomaniku ja 
põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist viieks aastaks sõltumatu 
süsteemihalduri. Põhivõrguomanik võib 
mis tahes ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku määrata uus sõltumatu 
süsteemihaldur vastavalt artikli 9 lõikele 
1.

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise eest, 
põhivõrgu haldamise, hooldamise ja 
arendamise eest, samuti selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse võrgu 
pikaajaline võime rahuldada mõistlikku 
nõudlust. Võrgu arendamisel vastutab 
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sõltumatu süsteemihaldur planeerimise 
eest (sealhulgas lubade väljastamine) 
ning uue infrastruktuuri ehitamise ja 
kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta 
põhivõrguettevõtjana vastavalt 
käesolevale peatükile. 
Põhivõrguomanikud ei tohi vastutada 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
ega investeeringute planeerimise eest.
6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, teeb põhivõrguomanik 
järgmist:
(a) pakub sõltumatule süsteemihaldurile 
tema ülesannete täitmiseks vajalikku 
koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige 
kogu vajalikku teavet;
(b) rahastab investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või nõustub nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra peab heaks kiitma 
reguleeriv asutus. Enne sellist 
heakskiitmist konsulteerib reguleeriv 
asutus varade omanikuga ja teiste 
huvitatud isikutega;
(c) tagab katte kohustustele, mis on seotud 
tema omanduses olevate võrgu varadega, 
mida haldab sõltumatu süsteemihaldur, 
välja arvatud sellele osale kohustustest, 
mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri 
ülesannetega;
(d) annab tagatised, et hõlbustada mis 
tahes võrgulaienduste rahastamist, välja 
arvatud investeeringud, mille puhul ta on 
punkti b kohaselt nõustunud nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur.
7. Asjaomasele riiklikule 
konkurentsiasutusele antakse tihedas 
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
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jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrguomaniku poolt.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku 
järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.

Muudatusettepanek 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud

Sõltumatud süsteemihaldurid

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrguomaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon 
kõnealuse määramise heaks kiidab. 
Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku 
omavatel vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatel võtta meetmeid artikli 7 lõike 1 
järgimiseks.
2. Liikmesriigid võivad heaks kiita ja 
määrata sõltumatu süsteemihalduri 
üksnes juhul, kui:
(a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 7 lõike 1 punktide b–d 
nõuetele;
(b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 8 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
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tehnilised ja inimressursid;
(c) haldurikandidaat on kohustunud 
järgima reguleeriva asutuse välja töötatud 
10-aastast võrkude arengukava;
(d) põhivõrguomanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud 
kohustused. Selleks esitab ta kõik 
kandideeriva ettevõtja ning teiste 
asjaomaste isikutega sõlmitavate 
kokkulepete kavandid;
(e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. septembri 2005. aasta 
määrusest (EÜ) nr 1775/2005 
(maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta)* tulenevad kohustused, 
sealhulgas põhivõrguettevõtjatega 
Euroopa ja piirkondlikul tasandil tehtava 
koostöö osas.
3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad põhivõrguettevõtjateks need 
ettevõtjad, kelle riiklik reguleeriv asutus 
on sertifitseerinud, kuna nad vastavad 
artikli 7a ja artikli 9 lõike 2 nõuetele. 
Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.
4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul järginud, määrab ta 
kuue kuu jooksul ameti ettepaneku alusel 
ning pärast põhivõrguomaniku ja 
põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist viieks aastaks sõltumatu 
süsteemihalduri. Põhivõrguomanik võib 
mis tahes ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku määrata uus sõltumatu 
süsteemihaldur vastavalt artikli 9 lõikele 
1.
5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise eest, 
põhivõrgu haldamise, hooldamise ja 
arendamise eest, samuti selle eest, et 
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investeerimiskavade abil tagatakse võrgu 
pikaajaline võime rahuldada mõistlikku 
nõudlust. Võrgu arendamisel vastutab 
sõltumatu süsteemihaldur planeerimise 
eest (sealhulgas lubade väljastamine) 
ning uue infrastruktuuri ehitamise ja 
kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta 
põhivõrguettevõtjana vastavalt 
käesolevale peatükile. 
Põhivõrguomanikud ei tohi vastutada 
kolmandatele isikutele võrgule 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
ega investeeringute planeerimise eest.
6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, teeb põhivõrguomanik 
järgmist:
(a) pakub sõltumatule süsteemihaldurile 
tema ülesannete täitmiseks vajalikku 
koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige 
kogu vajalikku teavet;
(b) rahastab investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või nõustub nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra peab heaks kiitma 
reguleeriv asutus. Enne sellist 
heakskiitmist konsulteerib reguleeriv 
asutus varade omanikuga ja teiste 
huvitatud isikutega;
(c) tagab katte kohustustele, mis on seotud 
tema omanduses olevate võrgu varadega, 
mida haldab sõltumatu süsteemihaldur, 
välja arvatud sellele osale kohustustest, 
mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri 
ülesannetega; 
(d) annab tagatised, et hõlbustada mis 
tahes võrgulaienduste rahastamist, välja 
arvatud investeeringud, mille puhul ta on 
punkti b kohaselt nõustunud nende 
rahastamisega mõne huvitatud isiku 
poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur.



PE404.543v03-00 66/111 AM\717987ET.doc
Freelance-tõlge

ET

7. Asjaomasele riiklikule 
konkurentsiasutusele antakse tihedas 
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrguomaniku poolt.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku 
järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.

Muudatusettepanek 245
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrguomaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon 
kõnealuse määramise heaks kiidab. Mingil 
juhul ei tohi takistada põhivõrku omavatel 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel võtta 
meetmeid artikli 7 lõike 1 järgimiseks.

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrguomaniku ettepaneku alusel 
nimetatud liikmesriigi sõltumatu 
süsteemihalduri ning komisjon kõnealuse 
määramise heaks kiidab. Mingil juhul ei 
tohi takistada põhivõrku omavatel 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel võtta 
meetmeid artikli 7 lõike 1 järgimiseks.

Or. en

(Komisjoni ettepaneku artikli 1 punkti 8 lõiget 1 muudetakse näidatud kujul)

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et ühes liikmesriigis võib määrata üksnes ühe 
sõltumatu süsteemihalduri. Piirkondlike turgude arengule ei aitaks kaasa mitme sõltumatu 
süsteemihalduri loomine ühes liikmesriigis. 
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Muudatusettepanek 246
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe 
kuu jooksul järginud, määrab ta kuue kuu 
jooksul ameti ettepaneku alusel ning pärast 
põhivõrguomaniku ja põhivõrguettevõtja 
seisukohtade ärakuulamist viieks aastaks 
sõltumatu süsteemihalduri. 
Põhivõrguomanik võib mis tahes ajal teha 
reguleerivale asutusele ettepaneku määrata 
uus sõltumatu süsteemihaldur vastavalt 
artikli 9 lõikele 1.

4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt 
artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe 
kuu jooksul järginud, määrab ta kuue kuu 
jooksul ameti ettepaneku alusel ning pärast 
põhivõrguomaniku, põhivõrguettevõtja ja 
riiklike reguleerivate asutuste
seisukohtade ärakuulamist viieks aastaks 
sõltumatu süsteemihalduri. 
Põhivõrguomanik võib mis tahes ajal teha 
reguleerivale asutusele ettepaneku määrata 
uus sõltumatu süsteemihaldur vastavalt 
artikli 9 lõikele 1.

Or. ro

Muudatusettepanek 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 

halduri eraldamine
1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
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tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.
2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:
(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt 
integreeritud maagaasiettevõtja 
äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või 
kaudselt vastutab maagaasi toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;
(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate 
inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, 
et neil oleks võimalik tegutseda 
iseseisvalt;
(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
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muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;
(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.
3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku 
järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.

Muudatusettepanek 248
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 

halduri eraldamine
1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
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määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.
2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:
(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt 
integreeritud maagaasiettevõtja
äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või 
kaudselt vastutab maagaasi toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;
(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate 
inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, 
et neil oleks võimalik tegutseda 
iseseisvalt;
(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
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tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;
(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.
3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. xm

Muudatusettepanek 249
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 

halduri eraldamine
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1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.
2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:
(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt 
integreeritud maagaasiettevõtja 
äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või 
kaudselt vastutab maagaasi toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;
(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate 
inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, 
et neil oleks võimalik tegutseda 
iseseisvalt;
(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
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dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;
(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.
3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. xm

Selgitus

Gaasihoidlate halduritele kolmandate isikute juurdepääsu häid tavasid käsitlevate Euroopa 
vabatahtlike suuniste konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse sätetega juba tagatakse kõigile 
turuosalistele mittediskrimineeriva juurdepääsu hoidlale. Lisaks on hoidlate 
kasutamispõhimõtted hõlmatud määrusega, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1775/2005 
maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta, eriti selle artikleid 4a, 5a ja 6a.
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Muudatusettepanek 250
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri eraldamine
1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest.
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.
2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:
(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt 
integreeritud maagaasiettevõtja 
äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või 
kaudselt vastutab maagaasi toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;
(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate 
inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, 
et neil oleks võimalik tegutseda 
iseseisvalt; 
(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
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sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;
(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.
3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku 
järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.

Muudatusettepanek 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud

Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri eraldamine

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest.
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.
2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:
(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt 
integreeritud maagaasiettevõtja 
äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või 
kaudselt vastutab maagaasi toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase
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korraldamise eest;
(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate 
inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, 
et neil oleks võimalik tegutseda 
iseseisvalt; 
(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;
(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.
3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
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meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Riiklike gaasitranspordivõrkude omandisuhete eraldamine on ainus võimalus tagada riiklike 
transpordivõrkude haldurite sõltumatus ja suurendada läbipaistvust. See võimaldaks riiklike 
transpordivõrkude halduritel muutuda ka tõhusamateks turutegevuse hõlbustajateks. 
Sõltumatute süsteemihaldurite süsteemis jäävad riikliku gaasitranspordivõrgu omand ja 
äritegevus samadesse kätesse. Ehkki riikliku transpordivõrgu tegevus on rangelt reguleeritud, 
toob see endaga kaasa tohutul hulgal eeskirju.

Muudatusettepanek 252
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri eraldamine
1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 
Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.
2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
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sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:
(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt 
integreeritud maagaasiettevõtja 
äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või 
kaudselt vastutab maagaasi toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;
(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate 
inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, 
et neil oleks võimalik tegutseda 
iseseisvalt;
(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;
(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
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kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.
3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjatest, 
olema vähemalt juriidiliselt staatuselt, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemises 
sõltumatud muust põhivõrgu ja
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 

1. Hoidlatevõrgu haldurid, kes 
moodustavad osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, peavad olema vähemalt 
juriidiliselt staatuselt, organisatsiooniliselt 
ja otsuste tegemises sõltumatud muust 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 

Or. en

Muudatusettepanek 254
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud ja 
hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad 
osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjatest, 
olema vähemalt juriidiliselt staatuselt, 
organisatsiooniliselt ja otsuste tegemises 
sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest. 

Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes 
gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või 
majanduslikult vajalikud, et tagada 
tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs vastavalt artiklile 19.

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peavad põhivõrguomanikud, kes 
moodustavad osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja 
hoiustamisega mitteseotud tegevusest.

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 255
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et tagada põhivõrguomaniku ja
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:

2. Et tagada hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 
osutatud sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et tagada põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud 
sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:

2. Et tagada põhivõrguomaniku lõikes 1 
osutatud sõltumatus, peavad täidetud olema 
järgmised miinimumnõuded:

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 257
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt integreeritud 
maagaasiettevõtja äriühingustruktuuris, mis 
kas otseselt või kaudselt vastutab maagaasi 
toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;

a) hoidlatevõrgu halduri juhtimise eest 
vastutavad isikud ei tohi olla tegevad 
vertikaalselt integreeritud 
maagaasiettevõtja äriühingustruktuuris, mis 
kas otseselt või kaudselt vastutab maagaasi 
toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 258
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei 
tohi olla tegevad vertikaalselt integreeritud 
maagaasiettevõtja äriühingustruktuuris, mis 
kas otseselt või kaudselt vastutab maagaasi 
toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;

a) põhivõrguomaniku juhtimise eest 
vastutavad isikud ei tohi olla tegevad 
vertikaalselt integreeritud 
maagaasiettevõtja äriühingustruktuuris, mis 
kas otseselt või kaudselt vastutab maagaasi 
toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase 
korraldamise eest;

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 259
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate inimeste 
kutsehuvidega arvestamiseks nii, et neil 
oleks võimalik tegutseda iseseisvalt;

b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
hoidlatevõrgu halduri juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik 
tegutseda iseseisvalt; 

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu 
halduri juhtimise eest vastutavate inimeste 
kutsehuvidega arvestamiseks nii, et neil 
oleks võimalik tegutseda iseseisvalt;

b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrguomaniku juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik 
tegutseda iseseisvalt;

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 261
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohi 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 

välja jäetud
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tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja 
ajakohastamisega seotud otsustesse, mis 
ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega 
muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi;

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 262
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.

d) hoidlatevõrgu haldur kehtestab nõuetele 
vastavuse programmi, milles sätestatakse 
meetmed diskrimineeriva käitumise 
vältimiseks, ning tagab, et järelevalve selle 
täitmise üle oleks piisavalt range. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Nõuetele vastavuse 
programmi eest vastutav isik või asutus 
esitab võetud meetmete aastaaruande 
reguleerivale asutusele ning see 
avaldatakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 263
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.

d) põhivõrguomanik kehtestab nõuetele 
vastavuse programmi, milles sätestatakse 
meetmed diskrimineeriva käitumise 
vältimiseks, ning tagab, et järelevalve selle 
täitmise üle oleks piisavalt range. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Nõuetele vastavuse 
programmi eest vastutav isik või asutus 
esitab võetud meetmete aastaaruande 
reguleerivale asutusele ning see 
avaldatakse.

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 264
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu 
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haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks, 
ning tagavad, et järelevalve selle täitmise 
üle oleks piisavalt range. Programmis 
sätestatakse töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Nõuetele vastavuse programmi eest 
vastutav isik või asutus esitab võetud 
meetmete aastaaruande reguleerivale 
asutusele ning see avaldatakse.

haldur kehtestavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
õiglase juurdepääsu tagamiseks ja
diskrimineeriva käitumise vältimiseks.
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavust käsitlevate sätete kohaldamisala laiendatakse jaotusvõrguettevõtjatele ja 
kehtestatakse järelevalveameti ülesanne juhendada järelevalveametniku /-ametnike tööd 
kõrgemal tasandil.

Muudatusettepanek 265
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) programmi täitmist jälgib 
nõuetekohaselt selleks määratud isik või 
asutus, edaspidi „järelevalveametnik”, kes 
on täiesti sõltumatu ja kellel on oma 
ülesande täitmiseks juurdepääs vajalikule 
teabele põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri ja mis tahes 
sidusettevõtjate kohta.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavust käsitlevate sätete kohaldamisala laiendatakse jaotusvõrguettevõtjatele ja 
kehtestatakse järelevalveameti ülesanne juhendada järelevalveametniku /-ametnike tööd 
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kõrgemal tasandil.

Muudatusettepanek 266
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) täitmist juhendab järelevalveamet, 
mis koosneb liikmetest, kellest enamik on 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast 
sõltumatud.

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavust käsitlevate sätete kohaldamisala laiendatakse jaotusvõrguettevõtjatele ja 
kehtestatakse järelevalveameti ülesanne juhendada järelevalveametniku /-ametnike tööd 
kõrgemal tasandil.

Muudatusettepanek 267
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõike 2 punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) järelevalveametnik esitab riiklikule 
reguleerivale asutusele aastaaruande, 
milles sätestab meetmed ja hindab 
nõuetele vastavuse taset; aruanne 
avaldatakse.

Or. en
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Selgitus

Nõuetele vastavust käsitlevate sätete kohaldamisala laiendatakse jaotusvõrguettevõtjatele ja 
kehtestatakse järelevalveameti ülesanne juhendada järelevalveametniku /-ametnike tööd 
kõrgemal tasandil.

Muudatusettepanek 268
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Gaasi hoiustamine ei ole monopoolne turg. Reguleerimine kahjustaks ka olemasolevat 
konkurentsi ja täiendavate vajalike gaasihoidlate ehitamiseks kavandatud investeeringuid. 
Lisaks piirab komisjoni ettepanek, mille kohaselt tuleks suunised võtta vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt, oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks tagasi lükata.

Muudatusettepanek 269
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need meetmed lähevad kaugemale komiteemenetluse reguleerimisalast. Tegemist ei ole ka 
lihtsa rakendusmeetmega, samuti ei puuduta see „väheolulisi sätteid”. Omandisuhete 
eraldamist käsitlevad sätted on gaasituru liberaliseerimise tähtsaimad sätted ja seega ei saa 
neid pidada „väheolulisteks säteteks” hulka. Lisaks mõjutavad need äriühinguõigust, mis on 
iga majandussüsteemi tugisammas, ja järelikult ei saa neid kuidagi pidada „väheolulisteks 
säteteks”.

Muudatusettepanek 270
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine hoidlatevõrgu halduri 
poolt. Kõnealune meede, mis on 
kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 271
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Komisjon võib muuta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja 
hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealust 
meedet, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, muudetakse artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on tagada suuniste vastuvõtmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
tavapärase menetluse käigus. Volituste üleandmine komisjonile peab piirduma võimalike 
vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek 272
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 9a lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui vertikaalne integreeritus 
säilitatakse põhjusel, et liikmesriigil on 
valitsev mõju nii põhivõrguettevõtjas kui 
ka tootmis- või tarneülesandeid täitvas 
ettevõttes, kohaldatakse lõikeid 2 ja 3.
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Or. en

Selgitus

On oluline tagada tõeliselt võrdsed võimalused riigi osalusega ja eraettevõtete vahel.

Muudatusettepanek 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 9 b

Põhivõrkude tegelik ja tõhus eraldamine

I. Varad, seadmed, personal ja identiteet

1. Põhivõrguettevõtjatel on kõik 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte inim-, 
materiaalsed ja finantsressursid, mida on 
regulaarseks gaasiedastustegevuseks vaja, 
eelkõige:
i) põhivõrguettevõtjal on regulaarseks 
gaasiedastuseks vajalikud varad;

ii) põhivõrguettevõtja palkab gaasi 
regulaarseks edastamiseks vajalikud 
töötajad;
iii) iga-aastases rahastamiskavas nähakse 
tulevaste investeerimisprojektide jaoks ette 
piisavad rahalised vahendid.
Käesolevas lõikes osutatud regulaarne 
gaasiedastus hõlmab vähemalt järgmist 
tegevust:
– põhivõrguettevõtja esindamist ning 
kontakte kolmandate isikute ja 
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reguleerivate asutustega;
– kolmandate isikute, eriti uute turule 
sisenejate ja biogaasi tootjate juurdepääsu 
tagamist ja reguleerimist;
– juurdepääsutasude, ülekoormustasude 
ja põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra alusel tehtud maksete 
kogumist vastavalt määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artiklile 7;
– põhivõrgu haldamist, hooldamist ja 
arendamist;

– investeeringute kavandamist, et tagada 
varustuskindlus ja võrgu võime rahuldada 
pikas perspektiivis mõistlik nõudlus;
– õigusabi;
– raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenused.
2. Personali jagamine ja teenuste 
osutamine vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja kõigi tootmis- või 
tarneülesandeid täitvate filiaalide vahel 
on keelatud.
3. Põhivõrguettevõtja ei tohi lisaks 
edastamisele sooritada tehinguid või 
tegutseda valdkondades, mis võivad 
sattuda vastuollu tema ülesannetega, 
kaasa arvatud aktsiate või osaluste 
omamine ettevõttes või vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte osas või teises 
elektri- või gaasiettevõttes. Erandid 
eeldavad riikliku reguleeriva asutuse 
eelnevat luba ja on piiratud aktsiate 
omamise ja osalustega teistes 
võrguettevõtjates.
4. Põhivõrguettevõtjal on oma 
ettevõttetunnused, mis erinevad selgelt 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, st 
eraldi kaubamärk, teabevahetussüsteem 
ja tööruumid.
5. Põhivõrguettevõtja ei tohi edastada 
vertikaalselt integreeritud ettevõttele 
tundlikku teavet või teavet, mis kujutab 
endast konkurentsieelist, kui ta ei jaga 
kõnealust teavet kõikide turul osalejatega 
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võrdselt ja mittediskrimineerivalt. 
Põhivõrguettevõtja määrab koos riikliku 
reguleeriva asutusega kindlaks, millist 
liiki teavet kõnealune säte hõlmab.
6. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid auditeeriv audiitor.
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi või juhatuse sõltumatus

7. Otsustest põhivõrguettevõtja tegevjuhi / 
juhatuse liikmete ametissenimetamise või 
töölepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
ning vastavatest lepingulistest 
kokkulepetest ja nende lõpetamisest 
teavitatakse reguleerivat asutust või muud 
pädevat riigi ametiasutust. Nimetatud 
otsused ja lepingud võivad siduvaks 
muutuda üksnes siis, kui reguleeriv 
asutus või muu pädev riiklik asutus ei ole 
kolme nädala jooksul alates teatise 
saamisest kasutanud oma vetoõigust. 
Vetoõigust võidakse kasutada kui 
ametisse nimetamise ja asjaomase lepingu 
sõlmimise korral tekib tõsine kahtlus 
ametisse nimetatud tegevjuhi või juhatuse 
liikme ametialase sõltumatuse suhtes; 
töösuhete või vastavate isikutega sõlmitud 
lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral 
võidakse vetoõigust kasutada üksnes siis, 
kui tekib tõsine kahtlus nimetatud 
lõpetamise põhjuste ja õigsuse suhtes.
8. Põhivõrguettevõtja tegevjuhile ja 
juhatuse liikmetele tagatakse nende 
töölepingu ennetähtaegse lõpetamise 
korral kaebuse esitamise õigus riiklikule 
reguleerivale asutusele või muule 
pädevale riiklikule asutusele või kohtule.
9. Riiklik reguleeriv asutus peab 
langetama otsuse nimetatud kaebuse 
kohta kuue kuu jooksul. Tähtaja 
ületamine on lubatud erandkorras ja 
üksnes õigustatud asjaoludel.
10. Pärast töösuhte lõpetamist 
põhivõrguettevõtja juures ei osale 
tegevjuht / juhatuse liikmed vähemalt 
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kolme aasta jooksul ühegi vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte filiaali töös, mis 
täidab tootmis- või tarneülesandeid.
11. Tegevjuht / juhatuse liikmed ei või 
omada huve ega saada hüvitist üheski 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
ettevõttes peale põhivõrguettevõtja. 
Tegevjuhi / juhatuse liikmete töötasu ei 
sõltu mingil moel muust vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte tegevusest peale 
põhivõrguettevõtja tegevuse.
12. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ega 
juhatuse liikmed ei või otseselt ega 
kaudselt vastutada vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi muu filiaali 
igapäevase tegevuse eest.
13. Ilma et see piiraks ülaltoodud sätete 
kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
integreeritud gaasiettevõtjast sõltumatud, 
võrkude toimimiseks, hooldamiseks ja 
arendamiseks vajalike varade osas. See ei 
tohiks välistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide olemasolu, 
mis tagavad emaettevõtjale õiguse üldiste 
piiride kehtestamiseks tütarettevõtja 
võlgnevustele. Emaettevõtja ei tohi 
sekkuda igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse edastusjuhtmete 
ehitamise ja uuendamisega seotud 
otsustesse, mis ületavad heakskiidetud 
rahastamiskava või muude samaväärsete 
dokumentide tingimusi.
III. Nõukogu / direktorite nõukogu

14. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu esimees ja liikmed ei 
osale vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
ühegi filiaali töös. Lisaks ei tohi nad olla 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
tegevusharu või tütarettevõtte 
nõukogu/direktorite nõukogu liikmed.
15. Põhivõrguettevõtja nõukogu / 
direktorite nõukogu hõlmab samuti 
vähemalt viieks aastaks ametisse 
nimetatud sõltumatuid liikmeid. Nende 
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nimetamisest teatatakse reguleerivale 
asutusele ja ametissenimetamine muutub 
siduvaks lõikes 7 kirjeldatud tingimustel.
16. Lõike 15 tähenduses loetakse 
põhivõrguettevõtja nõukogu / direktorite 
nõukogu liige sõltumatuks siis, kui tal ei 
ole vertikaalselt integreeritud ettevõtte, 
selle üle valdavat mõju omavate 
aktsionäride ega nende juhtkonnaga 
mingit äri- ega muud suhet, mis tekitaks 
tema otsustusvõimet kahjustava huvide 
konflikti. Eelkõige peavad täidetud olema 
järgmised tingimused:
a) ta ei ole viie aasta jooksul enne 
nõukogu / direktorite nõukogu liikmeks 
nimetamist olnud vertikaalselt 
integreeritud ettevõtte ühegi tootmis- ja 
tarneülesandeid täitva filiaali töötaja;
b) tal ei ole huve vertikaalselt 
integreeritud ettevõttes ega üheski selle 
sidusettevõttes peale põhivõrguettevõtja ja 
ta ei saa neilt hüvitist;
c) tal ei ole nõukogu / direktorite nõukogu 
liikmeks nimetamise ajal olulist ärisuhet 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ühegi 
filiaaliga, mis täidab 
gaasitarneülesandeid;
d) ta ei kuulu niisuguse ettevõtte 
juhatusse, mille nõukogu / direktorite 
nõukogu liikmeid nimetab vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja.
IV. Järelevalveametnik
17. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad koostavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, mis sätestab diskrimineeriva 
tegevuse välistamist tagavad meetmed. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused selle eesmärgi 
saavutamiseks. Programm peab saama 
reguleeriva asutuse heakskiidu. 
Programmi täitmist jälgib sõltumatu 
järelevalveametnik. Reguleerival asutusel 
on õigus rakendada sanktsioone, kui 
nõuetele vastavuse programmi 
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asjakohaselt ei täideta.
18. Põhivõrguettevõtja tegevjuht / juhatus 
nimetab järelevalveametnikuks isiku või 
organi, kelle kohustuseks on:
ii) jälgida nõuetele vastavuse programmi 
täitmist;

ii) koostada põhjalik aastaaruanne, mille 
kriteeriumid kehtestab reguleeriv asutus 
kokkuleppel Euroopa energiasektorit 
reguleerivate asutuste koostööametiga; 
nõuetele vastavuse programmi 
rakendamiseks võetud meetmete 
kindlaksmääramine ja aruande esitamine 
reguleerivale asutusele;
iii) anda soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.

19. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimuste abil.
20. Järelevalveametnikul on korrapäraselt 
võimalus pöörduda põhivõrguettevõtja, 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte ja 
reguleerivate asutuste nõukogu / 
direktorite nõukogu poole.
21. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu / direktorite 
nõukogu koosolekutel, kus käsitletakse 
järgmisi valdkondi:
i) võrgule juurdepääsu tingimused, 
sealhulgas juurdepääsutasude, 
ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamiskorra kohaste maksete 
kogumine vastavalt määruse (EÜ) nr 
1775/2005 artiklile 7;
ii) võrgusüsteemi haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud 
projektid, sealhulgas investeeringud 
vastastikusesse ühendamisse ja 
ühendvõrkudesse;
iii) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
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iv) energia ostmine energiakadude 
katmiseks.

22. Nende koosolekute käigus takistab 
järelevalveametnik nõukogule / direktorite 
nõukogule niisuguse tootjaid või tarnijaid 
puudutava teabe diskrimineerival viisil 
teatavaks saamist, mis võib olla äriliselt 
kasulik.
23. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja 
raamatupidamisregistritele, 
dokumentidele ja tööruumidele ja kogu 
teabele, mis on talle vajalik oma 
ametikohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks.
24. Tegevjuht/juhatus nimetab 
järelevalveametniku ametisse ja vabastab 
ta ametist ainult reguleeriva asutuse 
eelneval heakskiidul.
25. Pärast ametist vabastamist ei tohi 
järelevalveametnikul olla vähemalt viie 
aasta jooksul ärisuhteid vertikaalselt 
integreeritud ettevõttega.
V. Võrgu arendamine ja volitused 
investeerimisotsuste langetamiseks

26. Põhivõrguettevõtjad koostavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 10aastase 
võrguarendusplaani. Nad näevad ette 
tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja 
tarnekindluse tagamiseks.
27. Eelkõige 10aastane 
võrguarendusplaan:

a) näitab turul osalejaile kätte põhivõrgu 
peamised infrastruktuurid, mis järgmise 
kümne aasta jooksul rajatakse; 
b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille 
kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab 
uued investeeringud, mille puhul 
rakendamisotsus tuleks langetada 
järgmise kolme aasta jooksul.
28. Kümneaastase arendusplaani 
koostamiseks püstitab iga 
põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid 
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arenduse, tootmise, tarbimise ja teiste 
riikidega toimuva kaubanduse kohta ning 
võtab arvesse olemasolevaid piirkondlikke 
ja üleeuroopalisi võrkude 
investeerimiskavasid. Põhivõrguettevõtja 
esitab arendusplaani kavandi õigeaegselt 
riiklikule reguleerivale asutusele.
29. Reguleeriv asutus konsulteerib plaani 
kavandi alusel avatud ja läbipaistval viisil 
kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning 
võib avaldada konsulteerimisprotsessi 
tulemused, eelkõige võimalikud 
investeerimisvajadused.
30. Reguleeriv asutus uurib, kas võrkude 
kümneaastane arendusplaan hõlmab 
kõiki konsultatsioonide käigus 
kindlakstehtud investeerimisvajadusi. 
Reguleeriv asutus võib kohustada 
põhivõrguettevõtjat oma plaani muutma.
31. Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnda 
10aastases võrguarendusplaanis 
järgmiseks kolmeks aastaks ettenähtud 
investeeringut tegemast, tagab asjaomane 
liikmesriik, et reguleeriv asutus on 
võimeline võtma ühe järgmistest 
meetmetest:
a) nõuda kõigi õiguslike vahenditega, et 
põhivõrguettevõtja oma rahalisi 
vahendeid kasutades oma 
investeerimiskohustuse täidaks või
b) kutsuda sõltumatud investorid 
edastussüsteemile vajaliku investeeringu 
jaoks pakkumisi esitama, ja võib 
kohustada põhivõrguettevõtjat
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
rahastamisega,
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
ehitustöödega või ehitama ise uued 
võrguvarad, 
– vastavat uut vara haldama,
– nõustuma kapitali suurendamisega 
vajalike investeeringute rahastamiseks ja 
võimaldama sõltumatutel investoritel 
nimetatud kapitalis osaleda.
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Asjakohane rahastamiskord peab saama 
reguleeriva asutuse heakskiidu. Mõlemal 
juhul võimaldab tariifide reguleerimine 
saada tulu, mis katab niisuguste 
investeeringute kulud.
32. Reguleeriv asutus jälgib ja hindab 
investeerimisplaani täitmist.
VI. Otsustusõigus kolmandate isikute 
juurdepääsu suhtes põhivõrgule
33. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud 
koostama ja avaldama läbipaistvad ning 
tõhusad menetlused kolmandate isikute 
diskrimineerimisvabaks võrku 
ühendamiseks. Nimetatud menetlused 
peavad saama riikliku reguleeriva asutuse 
heakskiidu.
34. Põhivõrguettevõtjal ei ole õigust 
keelduda kolmanda isiku juurdepääsust, 
põhjendades seda võrkude võimaliku 
tulevase võimsuspiiranguga, st 
ülekoormusega ülekandevõrgu kaugetes 
osades. Põhivõrguettevõtja on kohustatud 
vajalikku teavet andma.
35. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust 
keelduda uuest ühenduspunktist ainsa 
põhjendusega, et see toob kaasa 
täiendavaid kulutusi seoses 
võrguelementide võimsuse vajaliku 
suurendamisega ühenduspunkti 
läheduses.
VII. Piirkondlik koostöö
36. Kui liikmesriigid valivad piirkondliku 
koostöö tee, peavad nad kehtestama 
põhivõrguettevõtjale täpselt määratletud 
ja selgete ajaliste raamidega kohustused. 
Lisaks peavad kõnealused kohustused 
viima järk-järgult ühise piirkondliku 
jaotuskeskuse loomiseni, mis vastutab 
kuue aasta jooksul pärast direktiivi 
.../.../EÜ [direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta] jõustumist 
turvalisusega seotud küsimuste eest.
37. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus 
koostöös tekib olulisi raskusi, võib 
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komisjon kõnealuste liikmesriikide ühise 
taotluse alusel nimetada ametisse 
piirkondliku koordinaatori.
38. Piirkondlik koordinaator edendab 
piirkondlikul tasandil koostööd 
reguleerivate asutuste ning muude 
pädevate asutuste, võrguoperaatorite, 
gaasibörside, võrgukasutajate ja 
turuosaliste vahel. Eelkõige teeb ta 
järgmist:
a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid 
võrkude vastastikusesse ühendamisse. 
Selleks aitab ta edastusvõrkude 
operaatoreid nende võrkude vastastikuse 
ühendamise piirkondliku kava 
koostamisel, osaleb nende 
investeerimisotsuste ja vajaduse korral 
avatud menetluse kooskõlastamisel;
b) edendab võrkude tõhusat ja turvalist 
kasutamist. Selleks toetab ta 
põhivõrguettevõtjate, riiklike reguleerivate 
asutuste ja muude pädevate riiklike 
asutuste koostööd ühise jaotamise ja 
ühiste kaitsemehhanismide 
edasiarendamisel.
c) esitab igal aastal komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele aruande 
piirkonnas saavutatud edu ning mis tahes 
raskuste või takistuste kohta, mis võivad 
edusamme häirida.
VIII. Sanktsioonid
39. Selleks et riiklikul reguleerival 
asutusel oleks võimalik talle käesolevas 
artiklis kehtestatud kohustusi täita, 
antakse talle järgmised õigused:
i) õigus nõuda põhivõrguettevõtjalt 
igasugust teavet ja võtta otse ühendust 
põhivõrguettevõtja kõikide töötajatega; 
kahtluste korral võib käesolevat õigust 
kohaldada ka vertikaalselt integreeritud 
ettevõtte ja selle tütarettevõtete suhtes; 
ii) õigus teostada põhivõrguettevõtja 
juures ning kahtluste korral vertikaalselt 
integreeritud ettevõttes ja selle filiaalides 
kõiki vajalikke uuringuid; kehtivad 
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nõukogu 16. detsembri 2002. aasta 
määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 sätted 
asutamislepingu artiklites 81 ja 82 
sätestatud konkurentsieeskirjade 
rakendamise kohta1. 
40. Selleks et riiklikul reguleerival 
asutusel oleks võimalik talle käesolevas 
artiklis kehtestatud kohustusi täita, 
antakse talle õigus määrata 
põhivõrguettevõtjale ja/või vertikaalselt 
integreeritud ettevõttele tõhusaid, 
asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, 
kui eelnimetatud ei täida oma käesolevast 
artiklist või riikliku reguleeriva asutuse 
otsustest tulenevaid kohustusi. Nimetatud 
õigus hõlmab
i) õigust määrata tõhusaid, asjakohaseid 
ja hoiatavaid rahatrahve, mille summa 
arvutatakse põhivõrguettevõtja käibe 
alusel;
ii) õigust anda korraldusi diskrimineeriva 
käitumise lõpetamiseks;

iii) õigust võtta põhivõrguettevõtjalt tema 
litsents vähemalt osaliselt ära, kui 
viimane rikub korduvalt käesoleva artikli 
eraldamise eeskirju.�
1 ELT L 1, 4.1.2003, lk 1.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele antakse võimalus liberaliseerida oma turge veelgi enam, ilma et nad peaksid 
kasutama omandisuhete eraldamist.

Muudatusettepanek 274
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikkel 9 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 9 b
Põhivõrkude tegelik ja tõhus eraldamine
I. Varad, seadmed, personal ja identiteet
1. Põhivõrguettevõtjatel on kõik 
vertikaalselt integreeritud ettevõtte inim-, 
materiaalsed ja finantsressursid, mida on 
regulaarseks gaasiedastustegevuseks vaja, 
eelkõige:
i) põhivõrguettevõtjal on regulaarseks 
gaasiedastuseks vajalike võrguvarade 
omandiõigus;
ii) põhivõrguettevõtja palkab gaasi 
regulaarseks edastamiseks vajalikud 
töötajad;
iii) personali jagamine ja teenuste 
osutamine tootmis- või tarneülesandeid 
täitva vertikaalselt integreeritud ettevõtte 
mis tahes filiaalide vahel piirdub 
juhtumitega, kus ei esine 
diskrimineerimise ohtu, ning see võib 
toimuda riiklike reguleerivate asutuste 
heakskiidul, et välistada 
konkurentsiprobleeme ja huvide 
konflikte;
iv) aegsasti kogutakse vahendeid tulevaste 
investeeringute rahastamiseks.
2. Lõikes 1 osutatud regulaarne 
gaasiedastus hõlmab vähemalt järgmist 
tegevust:
– põhivõrguettevõtja esindamist ning 
kontakte kolmandate isikute ja 
reguleerivate asutustega;
– kolmandate isikute juurdepääsu 
tagamist ja reguleerimist;
– juurdepääsutasude ja ülekoormustasude 
kogumist; 
– põhivõrgu haldamist, hooldamist ja 
arendamist;
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– investeeringute kavandamist, et tagada 
varustuskindlus ja võrgu võime rahuldada 
pikas perspektiivis mõistlik nõudlus;
– õigusabi;
– raamatupidamis- ja 
infotehnoloogiateenused.
3. Põhivõrguettevõtja juriidiline staatus 
on aktsiaselts.
4. Põhivõrguettevõtjal on omad 
ettevõttetunnused, mis erinevad selgelt 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
omadest, st eraldi kaubamärk, 
teabevahetussüsteem ja tööruumid.
5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist 
auditeerib muu kui vertikaalselt 
integreeritud ettevõtet ja kõiki selle 
sidusettevõtteid auditeeriv audiitor.
II. Põhivõrguettevõtja juhtkonna, 
tegevjuhi või juhatuse sõltumatus
6. Otsustest põhivõrguettevõtja tegevjuhi / 
juhatuse liikmete ametissenimetamise või 
töölepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
ning vastavatest lepingulistest 
kokkulepetest ja nende lõpetamisest 
teavitatakse reguleerivat asutust või muud 
pädevat riigi ametiasutust. Nimetatud 
otsused ja lepingud võivad siduvaks 
muutuda üksnes siis, kui reguleeriv 
asutus või muu pädev riiklik asutus ei ole 
kolme nädala jooksul alates teatise 
saamisest kasutanud oma vetoõigust. 
Vetoõigust võidakse kasutada kui 
ametisse nimetamise ja asjaomase lepingu 
sõlmimise korral tekib tõsine kahtlus 
ametisse nimetatud tegevjuhi või juhatuse 
liikme ametialase sõltumatuse suhtes; 
töösuhete või vastavate isikutega sõlmitud 
lepingute ennetähtaegse lõpetamise korral 
võidakse vetoõigust kasutada üksnes siis, 
kui tekib tõsine kahtlus nimetatud 
lõpetamise põhjuste ja õigsuse suhtes.
7. Põhivõrguettevõtja tegevjuhile ja 
juhatuse liikmetele tagatakse nende 
töölepingu ennetähtaegse lõpetamise 
korral kaebuse esitamise õigus riiklikule 
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reguleerivale asutusele või muule 
pädevale riiklikule asutusele või kohtule.
8. Pärast töölepingu lõppemist 
põhivõrguettevõtja juures ei tohi endine 
tegevjuht või juhatuse liige vähemalt 
kolme aasta jooksul osaleda vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja tootmis- või 
tarneülesandeid täitva filiaali töös.
9. Põhivõrguettevõtja tegevjuht ja 
juhatuse liikmed ei tohi omada osalust 
üheski teises vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjas peale põhivõrguettevõtja ega 
saada sellelt hüvitist. Tema/nende palk ei 
sõltu mingil määral muu vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja tegevusest peale 
põhivõrguettevõtja oma.
10. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatuse liikmed ei vastuta otseselt ega 
kaudselt ühegi vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja muu filiaali igapäevase juhtimise 
eest.
11. Ilma et see piiraks eespool toodud 
sätteid, on põhivõrguettevõtjal 
integreeritud gaasiettevõtjast sõltumatu 
tegelik otsustusõigus võrgu haldamiseks, 
hooldamiseks ja arendamiseks vajalike 
varade suhtes. See ei tohi takistada 
vajalike kooskõlastusmehhanismide 
toimimist, mis tagavad emaettevõtja 
õiguste kaitse seoses majandusliku ja 
juhtimisalase järelevalvega tütarettevõtja 
varalise tasuvuse üle, mida teostatakse 
kaudselt vastavalt artiklile 24c. Eelkõige 
peab see võimaldama emaettevõtjal kiita 
heaks põhivõrguettevõtja iga-aastase 
rahastamiskava või mis tahes samaväärse 
dokumendi ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei 
tohi lubada emaettevõtjal sekkuda 
tütarettevõtja igapäevategevusse ega 
konkreetsetesse edastusliinide ehitamise 
ja ajakohastamisega seotud otsustesse, 
mis ei ületa heakskiidetud rahastamiskava 
ega muude samaväärsete dokumentide 
tingimusi.
III. Nõukogu ja direktorite nõukogu
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12. Põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu esimees ei või töötada 
ühelgi ametikohal gaasi tootmise või 
tarnimisega tegeleva vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja üheski filiaalis.
13. Põhivõrguettevõtjate nõukogud või 
direktorite nõukogud hõlmavad samuti 
sõltumatuid liikmeid, kes määratakse 
vähemalt viieks aastaks. Nende 
määramisest tuleb teavitada reguleerivat 
asutust või muud pädevat riigi 
ametiasutust ja see muutub siduvaks 
üksnes lõikes 6 sätestatud tingimuste 
korral.
14. Lõike 13 eesmärgil on 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu liige sõltumatu, kui 
tal ei ole äri- ega muid suhteid 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja, selle 
üle valitsevat mõju omava aktsionäri ega 
mõlema juhatusega, mis võiks põhjustada 
huvide konflikti, ning eelkõige, kui:

a) ta ei ole töötanud üheski gaasi tootmise 
ja tarnimisega tegelevas vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja filiaalis viis aastat 
enne tema nõukogusse või direktorite 
nõukogusse määramist;

b) tal ei ole mingeid huve üheski 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjas ega 
selle sidusettevõtjas peale 
põhivõrguettevõtja ning ta ei saa nendelt 
hüvitist;

c) tal ei ole valdkondlikke ärisuhteid 
ühegi gaasi tarnimisega tegeleva 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
filiaaliga tema nõukogusse või direktorite 
nõukogusse määramise ajal;

d) ta ei ole selle ettevõtte juhatuse liige, 
mille nõukogu või direktorite nõukogu 
liikmed määrab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja.
IV. Järelevalveametnik
15. Liikmesriigid tagavad, et 
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põhivõrguettevõtjad töötavad välja ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programmi, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks. 
Programmis sätestatakse samuti 
põhivõrguettevõtjate töötajate konkreetsed 
kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. 
Programmi kiidab heaks reguleeriv 
asutus või mõni muu pädev riigi 
ametiasutus. Programmi täitmist jälgib 
sõltumatu järelevalveametnik. Kui 
põhivõrguettevõtja täidab programmi 
mitterahuldavalt, on riiklikul reguleerival 
asutusel õigus määrata sanktsioone.
16. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatus nimetab järelevalveametnikuna 
ametisse isiku või asutuse, kes:
i) jälgib nõuetele vastavuse programmi 
rakendamist;
ii) koostab aastaaruande, milles sätestab 
meetmed nõuetele vastavuse programmi 
rakendamiseks ja esitab aruande 
riiklikule reguleerivale asutusele;
iii) teeb soovitusi nõuetele vastavuse 
programmi ja selle rakendamise kohta.
17. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimustega.
18. Järelevalveametnikul on võimalus 
pöörduda korrapäraselt vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja põhivõrguettevõtja 
nõukogu või direktorite nõukogu ja 
reguleerivate asutuste poole 
19. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu koosolekutel, milles 
käsitletakse järgmisi küsimusi:
i) võrgule juurdepääsu ja sellega 
ühendamise tingimused, sealhulgas 
juurdepääsutasude ja ülekoormustasude 
kogumine;
ii) põhivõrgu haldamise, hooldamise ja 
arendamise eesmärgil rakendatavad 
projektid, sealhulgas investeeringud 
ühendvõrkude infrastruktuuri ja 
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ühenduspunktidesse;
iii) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
põhivõrguettevõtja paindlikkuse vajaduse 
kohta;
iv) energia ostmine põhivõrguettevõtja 
vajaduste katmiseks.
20. Nende koosolekute käigus takistab 
järelevalveametnik nõukogule / direktorite 
nõukogule niisuguse tootjaid või tarnijaid 
puudutava teabe diskrimineerival viisil 
teatavaks saamist, mis võib olla äriliselt 
kasulik.
21. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile asjakohastele põhivõrguettevõtja 
raamatupidamisregistritele, 
dokumentidele ja tööruumidele ja kogu 
teabele, mis on talle vajalik oma 
ametikohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks.
22. Tegevjuht/juhatus nimetab 
järelevalveametniku ametisse ja vabastab 
ta ametist ainult reguleeriva asutuse 
eelneval heakskiidul.
V. Võrgu arendamine ja volitused 
investeerimisotsuste langetamiseks
23. Põhivõrguettevõtjad koostavad 
vähemalt iga kahe aasta järel 10aastase 
võrguarendusplaani. Nad näevad ette 
tõhusad meetmed süsteemi piisavuse ja 
tarnekindluse tagamiseks.
24. Eelkõige 10aastane 
võrguarendusplaan:
a) näitab turul osalejaile kätte põhivõrgu 
peamised infrastruktuurid, mis järgmise 
kümne aasta jooksul rajatakse; 
b) sisaldab kõiki investeeringuid, mille 
kohta on juba otsus tehtud, ja nimetab 
uued investeeringud, mille puhul 
rakendamisotsus tuleks langetada 
järgmise kolme aasta jooksul.
25. Kümneaastase arendusplaani 
koostamiseks püstitab iga 
põhivõrguettevõtja mõistlikud hüpoteesid 
arenduse, tootmise, tarbimise ja teiste 
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riikidega toimuva kaubanduse kohta ning 
võtab arvesse olemasolevaid piirkondlikke 
ja üleeuroopalisi võrkude 
investeerimiskavasid. Põhivõrguettevõtja 
esitab arendusplaani kavandi õigeaegselt 
riiklikule reguleerivale asutusele.
26. Reguleeriv asutus konsulteerib 
10aastase arendusplaani kavandi alusel 
avatud ja läbipaistval viisil kõigi 
asjaomaste võrgukasutajatega ning võib 
avaldada konsulteerimisprotsessi 
tulemused, eelkõige võimalikud 
investeerimisvajadused.
27. Reguleeriv asutus uurib, kas 
kümneaastane võrguarendusplaan 
hõlmab kõiki konsultatsioonide käigus 
kindlakstehtud investeerimisvajadusi. 
Reguleeriv asutus võib kohustada 
põhivõrguettevõtjat oma plaani muutma
28. Lõigete 25, 26 ja 27 tähenduses võib 
pädevaks riigiasutuseks olla reguleeriv 
asutus või mõni muu pädev riigi 
ametiasutus või põhivõrguettevõtjate 
määratud võrguarenduse usaldusisik. 
Viimasel juhul esitavad 
põhivõrguettevõtjad pädevale riigi 
ametiasutusele põhikirja, liikmete 
nimekirja ja töökorra projektid.
29. Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnda 
10aastases võrguarendusplaanis 
järgmiseks kolmeks aastaks ettenähtud 
investeeringut tegemast, tagab asjaomane 
liikmesriik, et reguleeriv asutus on 
võimeline võtma ühe järgmistest 
meetmetest:
a) nõuda kõigi õiguslike vahenditega, et 
põhivõrguettevõtja oma rahalisi 
vahendeid kasutades oma 
investeerimiskohustuse täidaks või
b) kutsuda sõltumatud investorid 
edastussüsteemile vajaliku investeeringu 
jaoks pakkumisi esitama, ja võib 
kohustada põhivõrguettevõtjat 
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
rahastamisega,
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– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
ehitustöödega või ehitama ise uued 
vastavad võrguvarad ning
– haldama vastavaid uusi varasid. 
Asjakohane rahastamiskord peab saama 
reguleeriva asutuse heakskiidu. Mõlemal 
juhul võimaldab tariifide reguleerimine 
saada tulu, mis katab niisuguste 
investeeringute kulud. 

30. Reguleeriv asutus jälgib ja hindab 
investeerimiskava täitmist.
VI. Piirkondlik koostöö

31. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus 
koostöös tekib olulisi raskusi, võib 
komisjon kõnealuste liikmesriikide ühise 
taotluse alusel nimetada ametisse 
piirkondliku koordinaatori. 

32. Piirkondlik koordinaator edendab 
piirkondlikul tasandil koostööd 
reguleerivate asutuste ning muude 
pädevate asutuste, võrguoperaatorite, 
gaasibörside, võrgukasutajate ja 
turuosaliste vahel. Eelkõige teeb ta 
järgmist:

a) edendab uusi tõhusaid investeeringuid 
võrkude vastastikusesse ühendamisse. 
Selleks aitab piirkondlik koordinaator 
edastusvõrkude operaatoreid nende 
võrkude vastastikuse ühendamise 
piirkondliku kava koostamisel, osaleb 
nende investeerimisotsuste ja vajaduse 
korral avatud menetluse 
kooskõlastamisel; 

b) edendab võrkude tõhusat ja turvalist 
kasutamist. Selleks toetab piirkondlik 
koordinaator põhivõrguettevõtjate, riiklike 
reguleerivate asutuste ja muude pädevate 
riiklike asutuste koostööd ühise jaotamise 
ja ühiste kaitsemehhanismide 
edasiarendamisel.

c) esitab igal aastal komisjonile ja 
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asjaomastele liikmesriikidele aruande 
piirkonnas saavutatud edu ning mis tahes 
raskuste või takistuste kohta, mis võivad 
edusamme häirida.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide jaoks tuleb kasutusele võtta alternatiivne lahendus, et tagada 
põhivõrguettevõtjate sõltumatus.
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