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LÜHISELGITUS

Käesoleva kavandatava määrusega muudetakse määrust (EÜ) nr 1775/2005 
maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta (KOM(2007)532). Ettepanek on osa 
energiapaketist (elektri- ja gaasiturg: kolmas seadusandlik pakett), mille komisjon esitas 2007. 
aasta septembris. Üldiselt toetab arvamuse koostaja energiapaketti. Pakett on väga oluline 
käimasoleva Euroopa liberaliseerimisprotsessi lõpuleviimiseks energia- ja gaasisektoris ning 
seega tõelise, läbipaistva ja avatud siseturu tagamiseks. 

Ehkki arvamuse koostaja toetab energiapaketti, on ta siiski seisukohal, et omandisuhete 
eraldamise eesmärke on kogu Euroopas keeruline saavutada, kuna Euroopa riikide vahel 
eksisteerivad suured erinevused. Mõnes riigis võib teise energiapaketi mõju näha alles 
tulevikus, kuna seda ei ole veel rakendatud või nõuetekohaselt jõustatud. Seetõttu on 
sünkroniseeritud omandisuhete eraldamise kriteeriumide kasutamine kõikides liikmesriikides 
keeruline. Lisaks on mõnes liikmesriigis pikaajalised lepingud (mõned on sõlmitud 50 
aastaks), mis muudavad eraldamisega seotud eesmärgid veelgi keerulisemaks. Lõpuks ei usu 
arvamuse koostaja, et eraldamine toob endaga kaasa hindade vähenemise ja oleks seetõttu 
tarbijale kasulik.

Vastavalt sellele seisukohale soovitab arvamuse koostaja teha muudatusettepanekud 
järgmistel põhimõtete alusel:

 Piirkondlik tõhus koostöö on väga oluline tõelise siseturu tagamiseks. Seetõttu toetab 
raportöör Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku loomist, kuna koostöö aluseks on 
tagada Euroopa gaasituru tõhusus, esindavus ja läbipaistvus. Raportöör peab väga 
oluliseks, et liikmesriigid edendavad ja jälgivad võrguettevõtjaid piirkondlikul 
tasandil. Raportöör on samuti seisukohal, et koostöö põhivõrgu raames ei eelda 
võrguga seotud toimingute eraldamist tootmisest ja tarnetegevusest. Põhivõrk võib 
kergesti tõhus olla ka ilma omandisuhete eraldamiseta kõigis osalevates 
liikmesriikides.

 Lisaks on gaasi- ja elektriturgude vahel struktuurierinevused ning on vaja võtta 
erinevaid meetmeid. Täiendavate eraldamismeetmete kohaldamine gaasisektori suhtes 
ei ole enesestmõistetav ning gaasisektori siseturu väljakujundamiseks on vaja 
erilahendusi. 

 Võimalikult paljude inimeste juurdepääs kättesaadava hinnaga elektrienergiale on 
arvamuse koostaja arvates võtmeküsimus. Arvamuse koostaja toetab samuti seda, et 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik peab oma töö ettevalmistamisel 
konsulteerima sidusrühmadega avatud ja läbipaistval viisil. Arvamuse koostaja 
soovitab samuti konsulteerida tarbijaorganisatsioonidega, sest lõpptarbijatena 
kodumajapidamises on nad olulised sidusrühmad. 

 Lisaks on arvamuse koostaja veendunud, et varustuskindlus on oluline 
hinnakõikumiste vältimiseks ja kaotab seeläbi hindade ebakindluse Euroopa tarbijate 
jaoks. Varustuskindlust on võimalik – koos muude meetmetega – saavutada turu 
kontsentreerumise vältimise ning tõelise ja avatud energiaturu tagamise abil. 
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 Seega on arvamuse koostaja arvates teine võtmeküsimus tagada avatud 
veeldusjaamad ja gaasihoidlad avatud juurdepääsuga uutele turuletulijatele. 
Läbipaistev teave gaasihoidlate ja suutlikkuse kohta on oluline selleks, et tagada 
energiaga kauplemise siseturg. See tagab õiglased hinnad ja tõelise avatud turu 
tarbijate heaks. Teabe avaldamist peavad jälgima pädevad asutused. 

 Lõpuks on arvamuse koostaja veendunud, et olemas peab olema avalik ajakohastatud 
Euroopa gaasimagistraalide nn Euroopa teedekaart ning komisjon peab selle 
avaldama ja seda ajakohastama. Kõigi olemasolevate ja tulevaste piirkondlike 
gaasimagistraalide nägemine peaks lihtsustama läbipaistvuse ja parema teabe 
tagamist nn energiaaukude kohta (gaasimagistraalide või ühenduste puudumine) ning 
uute võimalike piiriüleste ühenduste soovitamist. See tugevdab gaasivõrgu 
kavandamist Euroopas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Alates 1999. aastast järk-järgult välja 
kujundatud maagaasi siseturu eesmärk on 
pakkuda kõikidele ühenduse tarbijatele – nii 
kodanikele kui ka ettevõtjatele – tõelist 
valikuvõimalust, uusi ettevõtlusvõimalusi ja 
rohkem piiriülest kaubandust, et saavutada 
tõhususe kasv, konkurentsivõimelised 
hinnad ja kõrgemad teenindusstandardid 
ning toetada varustuskindlust ja säästlikkust.

(1) Alates 1999. aastast järk-järgult välja 
kujundatud maagaasi siseturu eesmärk on 
pakkuda kõikidele ühenduse tarbijatele – nii 
kodanikele kui ka ettevõtjatele – tõelist 
valikuvõimalust, uusi ettevõtlusvõimalusi ja 
rohkem piiriülest kaubandust, et saavutada 
tõhususe kasv, konkurentsivõimelised 
hinnad, kõrgemad teenindusstandardid ja 
võimalikult paljude inimeste juurdepääs
ning toetada varustuskindlust ja säästlikkust.

Selgitus

Võimalikult paljude inimeste juurdepääs kättesaadava hinnaga maagaasile on väga oluline. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4

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

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

Selgitus

Oluline on tagada tõhus ja avatud siseturg, mitte ainult hästi toimiv turg. Oluline on see, et 
turg oleks avatud uutele tulijatele ja seal oleks tõhus konkurents kõigile osalejatele. 

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 6

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

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

Selgitus

Läbipaistev piiriülene juurdepääs põhivõrkudele on ülioluline tõhusa ja avatud turu 
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arenguks. Läbipaistva juurdepääsu puudumine võib luua takistusi ja mõjutada konkurentsi 
taset.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 7

(7) Ühenduse maagaasi põhivõrgu 
optimaalse juhtimise tagamiseks tuleks luua 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik. 
Selle ülesandeid tuleks täita kooskõlas 
ühenduse konkurentsieeskirjadega, mida 
kohaldatakse ka Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku otsuste 
suhtes. Võrgustiku ülesanded peaksid olema 
täpselt määratletud ja nende töömeetod 
peaks tagama tõhususe, esindavuse ja 
läbipaistvuse. Kuna tõhusamaid edusamme 
on võimalik saavutada piirkondliku 
lähenemisviisi abil, peaksid 
põhivõrguettevõtjad looma üldise 
koostööstruktuuri raames piirkondlikud 
struktuurid, tagades samas piirkondliku 
tasandi tulemuste kokkusobivuse ühenduse 
tasandi reeglite ja investeerimiskavadega. 
Koostöö sellistes piirkondlikes 
struktuurides eeldab võrguga seotud 
toimingute tõhusat eraldamist tootmisest ja 
tarnetegevusest, sest vastasel korral 
kaasneb põhivõrguettevõtjate vahelise 
piirkondliku koostööga konkurentsivastase 
käitumise oht.

(7) Ühenduse maagaasi põhivõrgu 
optimaalse juhtimise tagamiseks tuleks luua 
Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik. 
Selle ülesandeid tuleks täita kooskõlas 
ühenduse konkurentsieeskirjadega, mida 
kohaldatakse ka Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku otsuste 
suhtes. Võrgustiku ülesanded peaksid olema 
täpselt määratletud ja nende töömeetod 
peaks tagama tõhususe, esindavuse ja 
läbipaistvuse. Kuna tõhusamaid edusamme 
on võimalik saavutada piirkondliku 
lähenemisviisi abil, peaksid 
põhivõrguettevõtjad looma üldise 
koostööstruktuuri raames piirkondlikud 
struktuurid, tagades samas piirkondliku 
tasandi tulemuste kokkusobivuse ühenduse 
tasandi reeglite ja investeerimiskavadega. 
Liikmesriigid peavad edendama koostööd 
piirkondlikul tasandil ja jälgima võrgustiku 
tõhusust kõnealusel tasandil.

Selgitus

Tõelise piiriülese siseturu ja koostöö tagamiseks on väga oluline, et liimesriigid edendaksid 
koostööd piirkondlikul tasandil ja täidaksid võrgu tõhususe jälgimise kohustust. Lisaks ei ole 
omandisuhete tõhus eraldamine vajalik eeldus piirkondliku koostöö tagamiseks. Koostöö võib 
eksisteerida ja olla tõhus ka ilma omandisuhete eraldamiseta.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 8 A (uus)

(8 a) Konsulteerimisprotsessiga seoses 
peavad tarbijad ja tarbijaorganisatsioonid 
osalema otsustavamalt ja aktiivsemalt 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku rakendamise ülesande täitmisel, 
eriti tehniliste ja turureeglite ning selle iga-
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aastase tööprogrammi ettevalmistamisel.

Selgitus

Konsulteerimisprotsessis tuleb samuti konsulteerida tarbijate ja tarbijaorganisatsioonidega, 
sest lõpptarbijana kodumajapidamises on nad olulised sidusrühmad.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 9 A (uus)

(9 a) Suurema läbipaistvuse tagamiseks 
gaasimagistraalide olukorra kohta 
Euroopas peab komisjon koostama ja 
avaldama Euroopa gaasimagistraalide nn 
teedekaardi ning seda ajakohastama. 
Kõnealusele teedekaardile tuleb kanda kõik 
gaasimagistraalid ja võimalikud 
piirkondlikud ühendused. 

Selgitus

Komisjon peab koostama ja avaldama Euroopa gaasivõrgu, kaasa arvatud võimalike
piirkondlike ühenduste nn teedekaardi ning seda ajakohastama, et tagada läbipaistvus, parem 
teave nn energiaaukude kohta (magistraalide või ühenduste puudumine) ning et esitada 
soovitusi uute võimalike piiriüleste ühenduste kohta.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 11

(11) Riiklike reguleerivate asutuste ja 
komisjoni viimaste aastate turujärelevalve 
on näidanud, et olemasolevad 
läbipaistvusnõuded ja infrastruktuurile 
juurdepääsu eeskirjad ei ole piisavad.

(11) Riiklike reguleerivate asutuste ja 
komisjoni viimaste aastate turujärelevalve 
on näidanud, et olemasolevad 
läbipaistvusnõuded ja infrastruktuurile 
juurdepääsu eeskirjad ei ole piisavad, et 
tagada tõeline, avatud ja tõhus siseturg.

Selgitus

Teksti täpsustus.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 13

(13) Selleks et suurendada usaldust turu 
vastu, peavad turuosalised olema kindlad, et 
kuritarvituste eest karistatakse. Pädevatel 

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

nõuetekohaselt. Pädevatel asutustel peaks 
olema võimalus uurida tõhusalt turgude 
kuritarvitamist. Seepärast peab pädevatel 
asutustel olema juurdepääs andmetele, mis 
sisaldavad teavet tarneettevõtja tehtud 
tegevuslike otsuste kohta. Gaasiturul 
edastatakse kõik sellised otsused 
süsteemihalduritele võimsuste 
reserveerimise, registreerimise ja tegelike 
voogudena. Süsteemihaldurid peaksid selle 
teabe hoidma pädevate asutuste jaoks 
kättesaadavana ja kergesti 
juurdepääsetavana teatava 
kindlaksmääratud aja jooksul. Pädevad 
asutused peaksid korrapäraselt jälgima, kas 
süsteemihaldurid täidavad kõnealuseid 
eeskirju.

Selgitus

Pädevatele asutustele peaks tarneettevõtete oluline teave olema kergesti juurdepääsetav ja 
nad peavad jälgima, kas tarneettevõtted täidavad eeskirju, et tagada mittediskrimineeriv, 
läbipaistev ja tõhus turg. 

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 14

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

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

Selgitus

Lisandus on vajalik, et selgitada pädeva asutuse kohustust tagada eeskirjade jõustamine.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 15

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

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

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

Selgitus

Eeskirju juurdepääsu kohta gaasihoidlatele ja veeldusjaamadele on vaja põhjalikult 
parandada, et tagada tõeline siseturg.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2f lõige 1 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

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

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

Selgitus

On oluline tagada tõhus ja mitmekesine konsulteerimine. Seetõttu tuleb samuti konsulteerida
tarbijate ja tarbijaorganisatsioonidega, sest maagaasi lõpptarbijana kodumajapidamises on 
nad olulised sidusrühmad.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

2. Põhivõrguettevõtjad edendavad ka võrgu 
optimaalseks haldamiseks vajalikku 
töökorda ning energiabörside arengut, 

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

piiriülese võimsuse jaotamist avalike 
oksjonite ning tasakaalustusmehhanismide 
integreerimise abil. Liikmesriigid peavad 
võrku edendama ja jälgima. 

Selgitus

Tõelise piiriülese siseturu ja koostöö tagamiseks on väga oluline, et liikmesriigid edendaksid 
võrku ja täidaksid võrgu tõhususe jälgimise kohustust. 

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 3 lõike 1 neljas lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

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

Tariifid määratakse võrgu kasutajatele eraldi 
ja sõltumatult iga põhivõrku sisenemise või 
põhivõrgust väljumise punkti kohta. 
Võrgutasusid ei arvutata lepinguliste 
marsruutide alusel. Juurdepääs võrgule 
peab uutele tulijatele olema avatud 
mittediskrimineerival moel.

Selgitus

On oluline tagada läbipaistvus ja tõhus konkurents võrdsete võimalustega ja ilma 
diskrimineerimata.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 4a lõike 1 punkt b (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

b) pakuvad vastastikku seotud 
gaasitranspordivõrkude kasutamiseks 
sobivaid teenuseid ning hõlbustavad 
võrkudele juurdepääsu, tehes selleks 
koostööd põhivõrguettevõtjaga;

b) pakuvad vastastikku seotud 
gaasitranspordivõrkude kasutamiseks 
sobivaid teenuseid ning hõlbustavad 
võrkudele kerget juurdepääsu, tehes selleks 
koostööd põhivõrguettevõtjaga;

Selgitus

Kerge juurdepääs on oluline.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 4 a lõike 1 punkt c (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

c) avalikustavad vajaliku teabe, eelkõige c) avalikustavad vajaliku teabe, eelkõige 
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andmed teenuste kasutamise ja 
kättesaadavuse kohta, hoidla ja 
veeldusjaamade kasutajate mõistlikele 
ärivajadustele vastaval ajal.

andmed teenuste kasutamise ja 
kättesaadavuse kohta, hoidla ja 
veeldusjaamade kasutajate mõistlikele 
ärivajadustele vastaval ajal. Pädevad 
asutused peavad jälgima vajaliku teabe 
avaldamist. 

Selgitus

On oluline, et pädevad asutused jälgiksid vajaliku teabe avaldamist eeskirjade tõhususe ja 
jõustamise tagamiseks.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikli 5 a lõike 3 punkt a (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

a) süsteemihaldurid pakuvad maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate kasutamata 
võimsust esmasel turul; hoidlate puhul 
pakutakse seda vähemalt üks päev ette ning 
katkestatava võimsuse põhimõtte alusel; 

a) süsteemihaldurid pakuvad viivitamata 
maagaasi veeldusjaamade ja hoidlate 
kasutamata võimsust esmasel turul; hoidlate 
puhul pakutakse seda vähemalt üks päev ette 
ning katkestatava võimsuse põhimõtte 
alusel; 

Selgitus
Et vältida gaasi varumist.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKTI 9 ALAPUNKT C

Artikli 6 lõike 7 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

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

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

Selgitus

Gaasituru läbipaistvuse ja avatuse tagamiseks on oluline, et pädev asutus tagaks vajaliku 
teabe avaldamise.
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Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 6 a lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

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

2. Iga maagaasi veeldusjaama ja hoidla 
haldur avalikustab osutatud teenuste puhul 
arvandmed lepingutega kaetud ja vaba 
hoiustamisvõimsuse ja maagaasi 
veeldusjaama võimsuse kohta, tehes seda 
korrapäraselt ja jooksvalt ning 
kasutajasõbralikul standarditud viisil. Pädev 
asutus peab tagama, et vajalik teave 
avaldatakse.

Selgitus

Gaasituru läbipaistvuse ja avatuse tagamiseks on oluline, et pädev asutus tagaks vajaliku 
teabe avaldamise.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikli 8 a lõige 1 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

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

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

Selgitus

Tagamaks, et piiriülesed jaeturud toimivad samuti tõhusalt.
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