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LÜHISELGITUS

Parlamendi ja nõukogu määruse eesmärk on rakendada nõukogu ja parlamendi otsused, 
millega 10. juuli 2007. aasta resolutsioonis avaldati tugevat toetust ühisele energiapoliitikale. 
See poliitika nõuab:

 tarne- ja tootmistegevuse tõhusat eraldamist võrguhaldusest;

 volituste edasist ühtlustamist ja riiklike reguleerivate asutuste sõltumatuse 
suurendamist; 

 liikmesriikide reguleerivate asutuste koostööks sõltumatu mehhanismi loomist; 

 põhivõrguettevõtjatele mehhanismi loomist, et parandada võrguhalduse ja 
võrgukasutuse koordineerimist, piiriülest kauplemist ning võrgu kasutamist; ja 

 energiaturu suuremat läbipaistvust.

Käesolev määrus loob tegelikud tingimused ülalmainitud eesmärkide saavutamiseks, luues 
energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti, et jälgida Euroopa elektripõhivõrgu 
ettevõtjate võrgustiku ülesannete täitmist. Määruse rakendamine loob tingimused paranenud 
konkurentsivõimeks, tarnete paremaks kvaliteediks, energia säästmiseks ja suuremaks 
energiavarustuse kindluseks.

Elektrienergia erineb põhimõtteliselt muudest kaupadest, kuna see on võrgupõhine ning seda 
ei ole võimalik või on väga kulukas ladustada. Seetõttu nõuab energiamajandus koostöö ja 
otsustusprotsessi sõltumatu mehhanismi kasutuselevõtmist reguleerivate asutuste tasandil 
ning reguleerimist Euroopa turu raames. Seepärast on õigustatud koostöö ametlike 
struktuuride loomine selles valdkonnas määruse alusel, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1228/2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses 
elektrikaubanduses. Käesolevad muudatused ei lahenda kõiki piiriülese elektrikaubandusega 
seotud probleeme, kuid nendega kehtestatakse meetmed, mis peaksid piiratud ulatuses tõstma 
tõhusust ning kohandama võrguhalduse turuvajadustega. Üksikasjalikud tehnilised ja 
turureeglid, mis kuuluvad Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ülesannete hulka, 
ning nende ülesannete täitmist jälgiva ameti tegevus peaksid tagama lisandväärtuse Euroopa 
majandusele. Ülalmainitud meetmed peaksid hõlbustama hästi toimivate ja läbipaistvate 
piiriüleste jae- ja hulgimüügiturgude teket.

Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1228/2003, milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses, peaks aitama 
reguleerida elektrienergia siseturgu, võttes järgmiste asjaoludega nõuetekohaselt arvesse 
tarbijate ja ettevõtjate huvisid:

 madalamad ülekandekulud ja suurem konkurentsivõime, mistõttu tarbijatele saab 
pakkuda energiat madalama hinna eest, tagades samas energiatarnete stabiilsuse ja 
energia varustuskindluse; 

 energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti ja Euroopa elektripõhivõrgu 
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ettevõtjate võrgustiku loomine siseriiklike põhivõrkude kooskõlastamise abil. See 
peaks energia ülekandekadude vähendamise ning taastuvatel energiaallikatel põhineva 
väikesemahulise energiatootmise arendamise soodustamisega tagama Euroopa turu ja 
siseriiklike võrkude parema toimimise; 

 elektri ülekandevõrkude arendamine, mis toob kaasa ka tuumaelektrijaamade vajaliku 
arendamise, millega tagatakse energiatarned mõistlikult stabiilse ja madala hinna eest 
ning tõstetakse seeläbi kahtlemata Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja 
edendatakse Euroopa majanduse arengut, vähendades samas CO2 heiteid. Nafta ja 
gaasi hinna järsk tõus ning suur sõltuvus poliitilisest olukorrast nende ressursside 
tarnetel võivad ähvardada destabiliseerida Euroopa majandust ning vähendada 
tegelikke sissetulekuid.

Seega paraneb määruse muutmise tulemusel elektrituru korraldamine ning võrkudele 
juurdepääs piiriüleses elektrikaubanduses, samas on tarbijatel kasu käesolevas määruses 
sätestatud ja propageeritud üksikasjalikest tehnilistest ja turureeglitest ning nende 
nõuetekohasest rakendamisest.  

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „Euroopa 
energiapoliitika” rõhutati, et oluline on viia 
lõpule elektrienergia siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse elektriettevõtjatele. 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)“ ilmnes, et 
olemasolevad eeskirjad ja meetmed ei 
moodusta hästi toimiva siseturu 
saavutamiseks vajalikku raamistikku.

Euroopa Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule „Euroopa 
energiapoliitika” rõhutati, et oluline on viia 
lõpule elektrienergia siseturu loomine ning 
kehtestada võrdsed tingimused kõikidele 
ühenduse elektriettevõtjatele. 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)“ ilmnes, et 
olemasolevad eeskirjad ja meetmed ei 
moodusta hästi toimiva, tõhusa ja avatud
siseturu saavutamiseks vajalikku 
raamistikku.
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Or. en

Selgitus

Oluline on tagada mitte üksnes hästi toimiv, vaid ka tõhus ja avatud siseturg. On oluline, et 
turg oleks uutele turule sisenejatele avatud ning kõikide osaliste vahel oleks tõhus konkurents. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelkõige on vaja paremat koostööd ja 
kooskõlastamist põhivõrguettevõtjate 
vahel, et tagada tõhusa piiriülese 
põhivõrkudele juurdepääsu pakkumiseks ja 
kasutamiseks vajalike tehniliste ja 
kaubandusreeglite järk-järguline 
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 tehnilistele ja turureeglitega. 

(6) Eelkõige on vaja paremat koostööd ja 
kooskõlastamist põhivõrguettevõtjate 
vahel, et tagada tõhusa ja läbipaistva
piiriülese põhivõrkudele juurdepääsu 
pakkumiseks ja kasutamiseks vajalike 
tehniliste ja kaubandusreeglite järk-
järguline 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 tehnilistele ja turureeglitega. 

Or. en

Selgitus

Läbipaistev piiriülene põhivõrkudele juurdepääs on tõhusa ja avatud turu arengu seisukohast 
määrava tähtsusega. Läbipaistva juurdepääsu puudumine võib luua tõkkeid ning mõjutada 
konkurentsi taset.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks tagada elektripõhivõrgu 
optimaalne haldamine ja võimaldada 
piiriülest elektrienergiaga kauplemist ja 
jaetarbijatele tarnimist ühenduses, tuleks 
luua Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustik. See peaks oma ülesandeid 
täitma kooskõlas ühenduse 
konkurentsieeskirjadega, mida 
kohaldatakse ka Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku otsuste 
suhtes. Võrgustiku ülesanded peaksid 
olema täpselt määratletud ja 
põhivõrguettevõtjate töömeetod peab 
tagama tõhususe, esindavuse ja 
läbipaistvuse. Kuna tõhusamaid edusamme 
on võimalik saavutada piirkondliku 
lähenemisviisi kaudu, 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) Selleks tagada elektripõhivõrgu 
optimaalne haldamine ja võimaldada 
piiriülest elektrienergiaga kauplemist ja 
jaetarbijatele tarnimist ühenduses, tuleks 
luua Euroopa põhivõrguettevõtjate 
võrgustik. See peaks oma ülesandeid 
täitma kooskõlas ühenduse 
konkurentsieeskirjadega, mida 
kohaldatakse ka Euroopa 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku otsuste 
suhtes. Võrgustiku ülesanded peaksid 
olema täpselt määratletud ja 
põhivõrguettevõtjate töömeetod peab 
tagama tõhususe, esindavuse ja 
läbipaistvuse. Kuna tõhusamaid edusamme 
on võimalik saavutada piirkondliku 
lähenemisviisi kaudu, peaksid 
põhivõrguettevõtjad looma üldise 
koostööstruktuuri raames piirkondlikud 
struktuurid, tagades samas piirkondliku 
tasandi tulemuste kokkusobivuse ühenduse 
tasandi reeglite ja investeerimiskavadega.
Liikmesriigid peaksid edendama koostööd 
piirkondlikul tasandil ning kontrollima 
võrgu tõhusust sellel tasandil.

Or. en

Selgitus

Koostöö edendamine piirkondlikul tasandil liikmesriikide poolt ning nende kohustus jälgida 
võrgu tõhusust on tõelise piiriülese siseturu ja koostöö tagamisel väga oluline. Lisaks ei ole 
omandisuhete tõhus eraldamine piirkondliku koostöö tagamiseks vajalik tingimus. Koostöö 
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võib eksisteerida ja olla tõhus ka omandisuhete eraldamiseta.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Seoses konsulteerimisprotsessiga 
tuleks tarbijad ja tarbijaorganisatsioonid 
aktiivsemalt kaasata Euroopa elektri 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
ülesannete täitmisse, eelkõige tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase 
tööprogrammi ettevalmistamisel. 

Or. en

Selgitus

Tarbijad ja tarbijaorganisatsioonid tuleks samuti kaasata konsulteerimisprotsessi, sest nad on 
olulised sidusrühmad, kuna nad on majapidamises lõppkasutajad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Et tagada kogu Euroopa 
elektripõhivõrguga seonduva olukorra 
suurem läbipaistvus, peaks komisjon 
koostama, avaldama ja ajakohastama 
Euroopa elektrivõrgu tegevuskava. 
Tegevuskava peaks hõlmama kõiki 
elektripõhivõrke ning võimalikke 
piirkondlikke ühendusi.

Or. en
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Selgitus

Komisjon peaks koostama, avaldama ja ajakohastama Euroopa elektrivõrgu, sealhulgas 
võimalike piirkondlike ühenduste tegevuskava, et tagada läbipaistvus ja parem informeeritus 
„energiaaukudest” (elektripõhivõrgu või ühenduste puudumine), ning olla suuteline 
soovitama võimalikke uusi piiriüleseid ühendusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) 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.

Or. en

Selgitus

Teksti selguse huvides.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et suurendada usaldust turul, 
peavad turuosalised olema kindlad, et 
valitseva seisundi kuritarvitamise eest on 
võimalik määrata karistus. Pädevatel 
asutustel peaks olema võimalik tõhusalt 
uurida vihjeid turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise kohta. Seepärast on

(11) Selleks et suurendada usaldust turul, 
peavad turuosalised olema kindlad, et 
valitseva seisundi kuritarvitamise eest on 
võimalik määrata tõhus karistus. Pädevatel 
asutustel peaks olema võimalik tõhusalt 
uurida vihjeid turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamise kohta. Seepärast on vajalik, 
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pädevatel asutustel vaja juurdepääsu
andmetele, mis annavad teavet 
tarneettevõtjate tegevusega seotud otsuste 
kohta. Elektrienergia turul teevad paljusid 
otsuseid tootjad, kes peaksid hoidma sellise 
teabe pädevatele asutustele 
kindlaksmääratud ajavahemikul 
kättesaadavana. Sellest kohustusest 
peaksid olema vabastatud väiketootjad, 
kellel puudub tegelik võimalus turgu 
moonutada.

et pädevatel asutustel oleks juurdepääs 
andmetele, mis annavad teavet 
tarneettevõtjate tegevusega seotud otsuste 
kohta. Elektrienergia turul teevad paljusid 
otsuseid tootjad, kes peaksid hoidma sellise 
teabe pädevatele asutustele 
kindlaksmääratud ajavahemikul 
kättesaadava ja kergesti 
juurdepääsetavana. Lisaks peaksid 
pädevad asutused regulaarselt jälgima 
põhivõrguettevõtjate vastavust 
eeskirjadele. Sellest kohustusest peaksid 
olema vabastatud väiketootjad, kellel 
puudub tegelik võimalus turgu moonutada.

Or. en

Selgitus

Pädevad asutused peaksid kergesti juurde pääsema tähtsale teabele tarneettevõtjate kohta 
ning jälgima tarneettevõtjate vastavust eeskirjadele, et tagada diskrimineerimist välistav, 
läbipaistev ja tõhus turg. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konkurents kodutarbijate pärast näeb 
ette, 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.

(12) Konkurents kodutarbijate pärast näeb 
ette, 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 regulaarselt 
jälgima turuosaliste vastavust 
eeskirjadele.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus EC 1228/2003
Artikli 2c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad;

b) võrguühenduste ja võrgule juurdepääsu 
eeskirjad, pöörates tähelepanu 
üksiktarbijate ning väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete huvide kaitsele;

Or. pl

Selgitus

Energiaturul diskrimineeritakse sageli üksiktarbijaid ning väikeseid ja keskmise suurusega 
ettevõtteid. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus EC 1228/2003
Artikli 2c lõike 3 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kauplemiseeskirjad; g) kauplemiseeskirjad, pöörates erilist 
tähelepanu üksiktarbijate ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete huvide 
kaitsele;

Or. pl



PA\707314ET.doc 11/13 PE402.507v01-00

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus EC 1228/2003
Artikli 2c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 20-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 
sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, tootmise 
piisavuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
tugineb eelkõige liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse 
investeerimislüngad eelkõige seoses 
piiriülese võimsusega.

Or. pl

Selgitus

Paljudel juhtudel kulub suuremahuliste investeeringute ning vastavate võrkude arendamise 
puhul väljatöötamisest elluviimiseni üle kümne aasta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus EC 1228/2003
Artikli 2f lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 

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

asjakohaste turuosalistega, eelkõige artikli 
2c lõigetes 1 ja 3 osutatud tehniliste ja 
turureeglite ning iga-aastase tööprogrammi 
koostamisel; konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tootmisettevõtjad, tarbijad, 
tarbijaorganisatsioonid, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, sealhulgas 
asjaomased (tööstusharu)liidud, tehnilised 
asutused ja sidusrühmade platvormid.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada tõhus ja mitmekülgne konsulteerimisprotsess. Seetõttu tuleb konsulteerida 
ka tarbijaorganisatsioonidega, sest nad on olulised sidusrühmad, kuna nad on majapidamises 
elektri lõppkasutajad.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus EC 1228/2003
Artikli 2h lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
avalike oksjonite ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil.

2. Põhivõrguettevõtjad parandavad 
töökorraldust, et tagada võrgu optimaalne 
haldamine, ja edendavad energiabörside 
arengut, piiriülese võimsuse jaotamist 
avalike oksjonite ning tasakaalustus- ja 
reservvõimsuse mehhanismide 
integreerimise abil. Liikmesriigid 
edendavad võrku ja jälgivad seda.

Or. en

Selgitus

Võrgu edendamine liikmesriikide poolt ning nende kohustus jälgida võrgu tõhusust on tõelise 
piiriülese siseturu ja koostöö tagamisel väga oluline.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Määrus EC 1228/2003
Artikli 7a lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et soodustada hästitoimivate 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.

1. 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.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et ka piiriülesed jaemüügiturud toimivad tõhusalt.
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