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LÜHISELGITUS

Käesoleva ettepanekuga muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ ning see käsitleb elektrienergia 
siseturu ühiseeskirju. Ettepanek on üks viiest ettepanekust, mis kuuluvad ELi elektri- ja 
gaasiturgude kolmandasse õigusaktide paketti, mille ettepaneku esitas komisjon 2007. aasta 
septembris. Arvamuse koostaja toetab tugevalt paketi viit ettepanekut, kuna pakett on väga 
oluline Euroopa tõelise siseturu saavutamisel elektrienergia valdkonnas ja seega energia 
valdkonnas üldiselt. Paketi eesmärk on tagada varustuskindlus ning säilitada madalad ja 
läbipaistvad hinnad kõigi Euroopa tarbijate jaoks, st toetada ja arendada Euroopas 
käimasolevat liberaliseerimisprotsessi, mida arvamuse koostaja samuti tugevalt toetab. Kuigi 
arvamuse koostaja tervitab elektrienergia siseturu ühiseeskirjade ettepanekut, leiab ta, et 
arenguruumi jätkub. Eriti vajab kaalumist omandisuhte eraldamise küsimus.

Ettepanek sisaldab meetmeid, mille eesmärk on tagada praegune võrgustike (põhivõrkude või 
põhivõrguettevõtjate) eraldamine tarne- ja tootmistegevusest, et tagada elektri ja maagaasi 
siseturgude edasine liberaliseerimine ja tuua seeläbi kasu tarbijatele. Arvamuse koostaja 
nõustub omandisuhte eraldamise kui viimase abinõuga täieliku liberaliseerimise 
saavutamiseks. Võttes siiski arvesse, et kuna praegused andmed omandisuhte eraldamise 
kasutamise kohta energia siseturu täieliku liberaliseerimise lõpuleviimise vahendina on 
ebapiisavad, tuleb hoolikalt kaaluda ja hinnata muid elujõulisi alternatiive, mis annavad 
võimaluse samade eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu tehakse käesolevas arvamuses 
ettepanek seoses kaheksa liikmesriigi ettepanekuga, mis käsitleb tõhusat ja tulemuslikku 
eraldamist. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et kõigepealt võivad liikmesriigid valida 
omandisuhte eraldamise ning tõhusa ja tulemusliku eraldamise vahel. Kui liikmesriik valib 
siiski tõhusa ja tulemusliku eraldamise ning kolm aastat pärast ülevõtmist selgub, et tõhus ja 
tulemuslik eraldamine ei ole piisav täieliku liberaliseerimise saavutamiseks, muutub 
omandisuhte eraldamine asjaomaste liikmesriikide jaoks kohustuslikuks. Komisjon teavitab 
ühendust niisugusest ebapiisavusest ning omandisuhte eraldamise kohustuse kehtestamist 
käsitlev otsus tehakse menetluse käigus, millesse on täielikult kaasatud ka Euroopa Parlament. 
Sõltumatu süsteemihalduri valik komisjoni väljapakutud kujul ei ole teostatav, kuna sellega 
kaasnevad üleliigsed reguleerimiskulud.

Ettepaneku artiklis 8 a sisalduv mõlemapoolsusklausel tagab, et kolmandate riikide ettevõtted 
ei saa omandada suurel hulgal ELi võrgusüsteemide või nende operaatorite aktsiaid, et vältida 
liigset sõltumist kõnealustest ettevõtetest. Erandid on võimalikud üksnes juhul, kui ühendus 
otsustab sõlmida kokkuleppe kolmanda riigi osalejaga. Arvamuse koostaja on veendunud, et 
Euroopa kooskõlastatud energiapoliitika nimel tuleks kolmandate riikidega sõlmitavaid 
kokkuleppeid käsitlevad otsused teha ühenduse tasandil. Seega nõustub ta komisjoni 
ettepanekuga.

Arvamuse koostaja tõstatab küsimuse, kas hoolimata komisjoni viitest mittediskrimineerimise 
põhimõttele avaliku ja erasektori vahel (põhjendus 12) on pööratud sellele piisavalt 
tähelepanu, et tagada avaliku sektori ettevõtjate suhtes samade omandisuhete eraldamise 
nõuete kehtestamine, mis on kehtestatud eraettevõtjate suhtes, võttes arvesse, et riigiasutusi ei 
saa kohustada oma ettevõtteid erastama. Sellega seoses tekib küsimus, kas eraettevõtjad 
asetatakse ebasoodsasse olukorda.

Arvamuse koostaja on veendunud, et tarbijate kaitsmiseks on vaja tugevdatud meetmeid, ning 
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teeb seega muudatusettepanekuid, millega parandatakse kõnealuseid tarbijakaitsega seotud 
küsimusi. Seoses riiklike reguleerivate asutuste kohustuste ja volitustega sätestatakse 
ettepanekus tarbijakaitset käsitlevad edasised meetmed. Arvamuse koostaja püüab tugevdada 
ja selgitada asutuste rolli, et parandada tarbijakaitsega seotud küsimusi.

Ettepanek puudutab peamiselt elektrienergia hulgimüügituru liberaliseerimisest. Arvamuse 
koostaja püüab siiski rõhutada ka energia tootmise piisavuse tagamise olulisust, et vastata 
kasvavale nõudlusele. Lisaks, nagu tunnistas ka komisjon, ei ole veel täielikult toimivat 
Euroopa hulgimüügiturgu saavutatud. Seetõttu on tõelise siseturu saavutamiseks vaja 
täiendavaid konkreetseid ettepanekuid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja 
neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele 
võimalus konkurentsist kasu saada. 
Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks 
on juurdepääs tarbimisandmetele ning 
tarbijatel peab olema juurdepääs oma 
andmetele, et nad saaksid kutsuda 
konkurente nende andmete alusel 
pakkumisi tegema. Tarbijatel peab olema 
ka õigus saada nõuetekohast teavet oma 
energiatarbimise kohta. Korrapäraselt
esitatavad andmed energiakulude kohta 
motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna 
need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute ja 
käitumismuudatuste mõju kohta.

(21) Universaal- ja avaliku teenusega 
seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid 
miinimumstandardeid tuleb veelgi 
tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele 
võimalus konkurentsist ja õiglasematest 
hindadest kasu saada. Tarbijate 
varustamise üheks võtmeteguriks on 
juurdepääs objektiivsetele ja 
läbipaistvatele tarbimisandmetele ning 
tarbijatel peab olema juurdepääs oma 
tarbimisandmetele, nendega seotud 
hindadele ja teenustasudele, et nad 
saaksid kutsuda konkurente nende andmete 
alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peab 
olema ka õigus saada nõuetekohast teavet 
oma energiatarbimise kohta. Vähemalt üks 
kord kvartalis tarbijatele esitatavad 
andmed energiakulude kohta motiveerivad 
energiat kokku hoidma, kuna need annavad 
tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute 
mõju kohta.

Or. en
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Selgitus

Vaba ja läbipaistva konkurentsi saavutamiseks nõutav tarbijate juurdepääs andmetele 
võimaldab neil teha teadlikke valikuid seoses oma elektritarnijaga.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid tagavad, et 
elektritarnijad esitaksid arvetel või koos 
arvetega ning lõpptarbijale pakutavates 
reklaammaterjalides järgmised andmed:
a) iga energiaallika osakaal tarnija 
eelmise aasta kogu kütusetarbes; 
andmed tuleb esitada liikmesriikides 
ühtlustatud ja arusaadaval viisil, et 
võimaldada lihtsat võrdlemist;
b) vähemalt viide olemasolevatele 
allikatele, näiteks veebilehtedele, kus on 
koduleheküljel avalikkusele 
kättesadavad andmed vähemalt 
elektritarnija eelmise aasta 
kütusetarbest elektrienergia tootmisel 
tekkinud CO2 heitmete ja 
radioaktiivsete jäätmete kohta.

Or. en

Selgitus

Et tarbijad saaksid kasutada oma valikuvabadust, peaks neil olema juurdepääs andmetele, 
mis aitab kaasa nii sotsiaalsete kui keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele. Tarbijate 
valik mõjutab turgu positiivselt.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi reguleerivad asutused võtavad 
vajalikke meetmeid, et tagada tarnijate 
poolt käesoleva artikli alusel tarbijatele 
esitatava teabe usaldusväärsus. Teabe 
tutvustamisega seotud eeskirjad 
ühtlustatakse liikmesriikide ja asjaomastel 
turgude vahel.

Or. en

Selgitus

Et tarbijad saaksid tõelisest valikuvõimalusest kasu, tuleks andmete tutvustamine 
elektritarnijate vahel ühtlustada. Ühtlus tagab läbipaistvuse ja parandab tarbijate suutlikkust 
tarnijaid vahetada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 2
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt.

10. Komisjon võtab vastu käesoleva artikli 
rakendussuunised hiljemalt üks aasta 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. See 
meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu, konsulteerides 
Euroopa Parlamendiga EÜ 
asutamislepingu artikli 253 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Selle asemel et tegeleda tarbijakaitse oluliste küsimustega komiteemenetluse kohaselt, on 
Euroopa Parlamendil õigus olla protsessi täielikult kaasatud.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alates 
[ülevõtmise kuupäev pluss üks aasta]:

1. Et tagada põhivõrguettevõtjate 
sõltumatus, tagavad liikmesriigid, et 
alates [ülevõtmise kuupäev pluss üks 
aasta] peavad vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjad olema kooskõlas järgmiste 
sätetega:
– kas artiklitega 8, 8a või 8b; või 
– artiklitega 8a, 8b ja 8 c.
Juhul kui artiklite 8a, 8b ja 8 c 
ülevõtmine on ebapiisav täieliku 
liberaliseerimise saavutamiseks 
asjaomases liikmesriigis pärast 
[ülevõtmise kuupäev pluss kolm aastat], 
otsustab ühendus, kas artiklit 8 
rakendatakse.
Vastavuse korral artiklitega 8, 8a ja 8b 
tagab liikmesriik, et alates [ülevõtmise 
kuupäev pluss üks aasta]:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus võimaldab liikmesriikidel valida omandisuhte eraldamise ning tõhusa ja 
tulemusliku eraldamise vahel ning võtta ühendusel meetmeid, kui tõhus ja tulemuslik 
eraldamine osutub ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 5 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse artiklid 8a ja 8b: Lisatakse artiklid 8a, 8b ja 8 c:
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Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 c
Põhivõrkude tõhus ja tulemuslik 
eraldamine

1. Põhivõrguettevõtjad varustatakse kõigi 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
inimressurssidega ning füüsiliste ja 
rahaliste vahenditega, mida on vaja 
elektrienergia põhivõrgu korrapäraseks 
äritegevuseks, eriti:
i) põhivõrguettevõtja omandab 
elektrienergia põhivõrgu korrapäraseks 
äritegevuseks vajalikud varad;
ii) põhivõrguettevõtja palkab 
elektrienergia põhivõrgu korrapäraseks 
äritegevuseks vajaliku personali;
iii) töötajate rentimine ja teenuste 
osutamine elektri tootmise või tarnimisega 
tegeleva vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja mis tahes filiaalile või selle 
kaudu võib toimuda üksnes juhul, kui see 
ei ole diskrimineeriv ja selle on heaks 
kiitnud riiklikud reguleerivad asutused, et 
välistada konkurentsiga seotud mured ja 
huvide konfliktid;
iv) tulevaste investeerimisprojektide jaoks 
vajalikud rahalised vahendid tehakse 
õigeaegselt kättesaadavaks.
2. Lõikes 1 osutatud elektrienergia 
põhivõrgu korrapäraseks äritegevuseks 
vajalike tegevuste hulka kuulub vähemalt: 
– põhivõrguettevõtja esindamine, 
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suhtlemine kolmandate isikute ja 
reguleerivate asutustega;
– kolmandatele isikutele juurdepääsu 
võimaldamine ja selle haldamine;
– juurdepääsutasude kogumine;
– ülekoormustasud ja 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohased maksed 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikliga 3;
– põhivõrgu haldamine, hooldus ja 
arendamine;
– investeerimiskavad, mis tagavad pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada 
mõistlikku nõudlust ja tagada 
varustuskindlus;
– õigusteenused;
– raamatupidamine ja IT-teenused.
3. Põhivõrguettevõtjal peavad olema omad 
ettevõtte tunnused, mis erinevad 
märkimisväärselt vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja omadest, st eraldi 
tootemark, teabevahetussüsteem ja 
tööruumid.
4. Põhivõrguettevõtjate raamatupidamist 
kontrollib vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat ja kõiki tema sidusettevõtjaid 
kontrollivast audiitorist erinev audiitor. 
Põhivõrguettevõtja juhtimise sõltumatus, 
tegevjuht/juhatus 
5. Otsustest seoses põhivõrguettevõtja 
tegevjuhi ja teiste juhatuse liikmete 
ametissenimetamise või nende töölepingu 
ennetähtaegse lõpetamisega ning 
vastavatest lepingulistest kokkulepetest ja 
nende lõpetamisest teavitatakse 
reguleerivat asutust või muud pädevat 
riigi ametiasutust. Kõnealused otsused ja 
kokkulepped võivad muutuda siduvaks, 
kui reguleeriv asutus või pädev riigi 
ametiasutus ei kasuta 3 nädala jooksul 
pärast teatamist oma vetoõigust. Ametisse 
nimetamisele ja vastastikustele 
lepingulistele kokkulepetele võidakse 
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panna veto, kui tekivad tõsised kahtlused 
seoses nimetatud tegevjuhi või juhatuse 
liikme ametialase sõltumatusega, või 
töölepingu ja vastastikuste lepinguliste 
kokkulepete ennetähtaegse lõpetamise 
puhul, kui kõnealuse meetme aluse osas 
on tekkinud tõsised kahtlused.
6. Tõhus kaebuse esitamise õigus 
reguleerivale asutusele, muule pädevale 
riigi ametiasutusele või kohtule tagatakse 
iga kaebuse puhul, mille 
põhivõrguettevõtja juhatus esitab seoses 
oma töölepingute ennetähtaegse 
lõpetamisega.
7. Pärast töölepingu lõpetamist 
põhivõrguettevõtja poolt ei tohi kõnealuse 
põhivõrguettevõtja endised tegevjuhid ega 
juhatuse liikmed töötada vähemalt 3 
aastat ühelgi ametikohal elektrienergia 
tootmise või tarnimisega tegeleva 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja üheski 
filiaalis.
8. 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.
9. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatuse liikmed ei tohi vastutada otseselt 
või kaudselt ühegi teise vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja filiaali igapäevase 
juhtimise eest.
10. Ilma et see mõjutaks käesoleva artikli 
sätteid, peavad põhivõrguettevõtjal olema 
tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on 
sõltumatud integreeritud elektriettevõtjast 
nii hallatavate ja hooldatavate varade kui 
ka võrgu arendamise osas. See ei tohiks 
takistada vajalike 
kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis 
tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses 
majandusliku ja juhtimisalase 
järelevalvega tütarettevõtja varalise 
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tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt 
vastavalt artiklile 22c. Eelkõige peab see 
võimaldama emaettevõtjal kiita heaks 
põhivõrguettevõtja iga-aastast 
rahastamiskava või mis tahes samaväärset 
dokumenti ning määrata kindlaks oma 
tütarettevõtja võlgade ülempiiri. Kui 
emaettevõtja ei kiida iga-aastast 
rahastamiskava või mis tahes samaväärset 
rahastamiskava heaks või ei muuda seda, 
pöördutakse otsuse tegemiseks reguleeriva 
asutuse poole. Emaettevõtjal ei tohi 
võimaldada sekkuda tütarettevõtja 
igapäevategevusse ega konkreetsetesse 
edastusliinide ehitamise ja uuendamisega 
seotud otsustesse, mis ei ületa 
heakskiidetud rahastamiskava ega muude 
samaväärsete dokumentide tingimusi.

11. Põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu esimees ei või töötada 
ühelgi ametikohal elektrienergia tootmise 
või tarnimisega tegeleva vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja üheski filiaalis.
12. Põhivõrguettevõtjate nõukogudesse 
või direktorite nõukogudesse kuuluvad 
sõltumatud liikmed, kes määratakse 
vähemalt 5 aastaks. Nende määramisest 
tuleb teavitada reguleerivat asutust või 
muud pädevat riigi ametiasutust ning see 
on kohustuslik lõikes 5 kirjeldatud 
tingimuste alusel.
13. Lõike 12 kohaldamiseks peetakse 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu liiget sõltumatuks, 
kui ta ei ole seotud mingisuguse 
äritegevuse või muude suhetega 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga, 
selle üle kontrolli omava aktsionäriga või 
nende kummagi juhatusega, mis looks 
näiteks tema otsustamisvõimet kahjustava 
huvide konflikti, ning eelkõige, kui:
a) ta ei ole töötanud üheski elektrienergia 
tootmise ja tarnimisega tegelevas 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
filiaalis viis aastat enne tema nõukogusse 
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või direktorite nõukogusse määramist;
b) tal ei ole osalust üheski teises 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjas peale 
põhivõrguettevõtja ning ta ei saa nendelt 
hüvitist;
c) tal ei ole asjaomaseid ärisuhteid ühegi 
elektrienergia tarnimisega tegeleva 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
filiaaliga tema nõukogusse või direktorite 
nõukogusse määramise ajal;
d) ta ei ole selle ettevõtja juhatuse liige, 
mille nõukogu või direktorite nõukogu 
liikmed määrab vertikaalselt integreeritud 
ettevõtja.
13. Liikmesriigid tagavad, et 
põhivõrguettevõtjad kehtestavad ja 
rakendavad nõuetele vastavuse 
programme, milles sätestatakse meetmed 
diskrimineeriva käitumise vältimiseks. 
Programmis sätestatakse töötajate 
konkreetsed kohustused kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks. Programmi 
kiidab heaks reguleeriv asutus või mõni 
muu pädev riigi ametiasutus. 
Programmile vastavust kontrollib 
sõltumatu järelevalveametnik. 
Reguleerival asutusel on volitused 
kehtestada sanktsioone nõuetele vastavuse 
programmi ebasobiva rakendamise eest.
15. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või 
juhatus nimetab järelevalveametnikuks 
ametisse isiku või organi, kes tegeleb:
i) nõuetele vastavuse programmi 
rakendamise kontrollimisega;
ii) iga-aastase aruande koostamisega, 
milles sätestatakse meetmed nõuetele
vastavuse programmi rakendamiseks ja 
selle esitamiseks reguleerivale asutusele;
iii) soovituste andmisega nõuetele 
vastavuse programmi ja selle rakendamise 
kohta.
16. Järelevalveametniku sõltumatus 
tagatakse eelkõige tema töölepingu 
tingimustega.
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17. Järelevalveametnikul on võimalus 
pöörduda korrapäraselt vertikaalselt 
integreeritud ettevõtja põhivõrguettevõtja 
nõukogu või direktorite nõukogu ja 
reguleerivate asutuste poole.
18. Järelevalveametnik osaleb kõigil 
põhivõrguettevõtja nõukogu või 
direktorite nõukogu istungitel, mis 
käsitlevad järgmisi küsimusi:
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 võrkudevaheliste ühenduste ja 
võrguga liitumisega seotud 
investeeringud;
iii) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas 
reservvõimsust käsitlevad eeskirjad;
iv) energiatoodete ostmine energiakadude 
katmiseks.
19. Kõnealuste istungite ajal takistab 
järelevalveametnik energia tootmist ja 
tarnimist käsitleva teabe levikut, mis võib 
olla kaubanduslikult tundlik selle 
diskrimineerival viisil nõukogule või 
direktorite nõukogule avaldamise 
seisukohast.
20. Järelevalveametnikul on juurdepääs 
kõigile põhivõrguettevõtja asjakohastele 
raamatupidamisregistritele, registritele ja 
kontoritele ning igasugusele tema 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalikule teabele.
21. Järelevalveametniku nimetab ametisse 
ja kõrvaldab ametist tegevjuht või juhatus 
pärast reguleeriva asutuse heakskiidu 
saamist.
22. Põhivõrguettevõtjad töötavad 
vähemalt iga kahe aasta tagant välja 
võrgu arengukava 10 aastaks. Nad 
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esitavad tõhusad meetmed süsteemi 
vastavuse ja tarnekindluse tagamiseks.
23. Eelkõige peab 10aastane võrgu 
arengukava:
i) näitama turul osalejatele ära peamised 
energia edastamise infrastruktuurid, mis 
tuleks rajada eelistatult järgmise kümne 
aasta jooksul;
ii) sisaldama kõiki juba otsustatud 
investeeringuid ja tegema kindlaks uued 
investeeringud, mille kohta tuleb järgmise 
kolme aasta jooksul langetada 
rakendamisotsus.
24. Kõnealuse 10aastase arengukava 
väljatöötamiseks peab iga 
põhivõrguettevõtja püstitama mõistliku 
hüpoteesi seoses elektrienergia tootmise, 
tarbimise ja teiste riikidega toimuva 
elektrikaubanduse muutustega ning 
võtma arvesse piirkondlikke ja 
üleeuroopalisi olemasolevaid võrgu 
investeerimisprogramme. 
Põhivõrguettevõtja esitab projekti 
õigeaegselt pädevale riigiasutusele.
25. Pädev riigiasutus konsulteerib 
10aastase arengukava projekti alusel 
kõigi asjaomaste võrgukasutajatega 
avatud ja läbipaistval viisil ning võib 
avaldada konsulteerimise tulemuse, 
eelkõige võimalikud 
investeerimisvajadused.
26. Pädev riigiasutus uurib, kas 10aastane 
arengukava katab kõik konsulteerimise 
käigus selgunud investeerimisvajadused. 
Pädev asutus võib kohustada 
põhivõrguettevõtjat kava muutma.
27. Lõigete 24, 25 ja 26 kohaldamiseks 
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.
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28. Juhul kui põhivõrguettevõtja keeldub 
järgmiseks kümneks aastaks ette nähtud 
10aastases arengukavas loetletud 
konkreetsete investeeringute 
rakendamisest, peavad liikmesriigid 
tagama, et reguleerival asutusel või muul 
pädeval riigi ametiasutusel oleksid 
vajalikud volitused rakendamaks ühte 
järgmisest kahest meetmest:
a) nõuab põhivõrguettevõtjalt kõigi 
õiguslike vahenditega 
investeerimiskohustuste täitmist 
põhivõrguettevõtja enda rahalisi 
vahendeid kasutades;
b) kutsub sõltumatuid investoreid tegema 
pakkumisi vajalikeks investeeringuteks 
põhivõrku ning võib seoses sellega 
kohustada põhivõrguettevõtjat:
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
poolse rahastamisega;
– nõustuma mis tahes kolmanda isiku 
poolt teostatavate ehitustöödega ning uute 
varade loomisega;
– nõustuma uute varade käigus 
hoidmisega.
Asjaomase rahastamiskorra kiidab heaks 
reguleeriv asutus või mis tahes muu pädev 
riigiasutus. Mõlemal juhul näevad 
tariifireeglid ette kõnealuseid 
investeeringuid katvad tulud.
29. Pädev riigi ametiasutus kontrollib ja 
hindab investeerimisprogrammi 
rakendamist.
30. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud 
looma ja avaldama läbipaistvad ja 
tõhusad menetlused uute elektrijaamade 
mittediskrimineerivaks liitmiseks võrguga. 
Kõnealused meetmed kiidavad heaks 
riiklikud reguleerivad asutused või mõni 
muu pädev riigi ametiasutus.
31. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust 
keelduda uue elektrijaama liitmisest 
seoses olemasoleva võrkude võimsuse 
võimalike tulevaste piirangutega, nt 
võrgusüsteemi kaugemate osade 
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ülekoormus. Põhivõrguettevõtja on 
kohustatud esitama vajaliku teabe.
32. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust 
keelduda uuest ühenduspunktist üksnes 
sellest lähtuvalt, et see tooks kaasa 
lisakulud seoses võrgu elementide 
vajaliku võimsuse suurenemisega uue 
ühenduspunkti lähialal.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele, kes ei ole rakendanud omandisuhte eraldamist, antakse võimalus 
liberaliseerida oma turge ilma omandisuhte eraldamise võimalust kasutamata.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Sõltumatud süsteemihaldurid
1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning kui 
komisjon kõnealuse määramise kinnitab. 
Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaid, kes omavad 
põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 
punktis 2 sätestatud nõuete täitmiseks 
vajalikke meetmeid.
2. Liikmesriik võib sõltumatu 
süsteemihalduri heaks kiita ja määrata 
ainult järgmistel juhtudel:
a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 8 lõike 1 punktide b–d 
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nõuetele;
b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 9 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
tehnilised ja inimressursid;
c) haldurikandidaat kohustub järgima 
reguleeriva asutuse väljatöötatud 
kümneaastast võrkude arengukava;
d) põhivõrgu omanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud kohustusi. 
Selleks esitab ta kõik kandideeriva 
ettevõtja ning teiste asjassepuutuvate 
isikutega sõlmitavate kokkulepete 
projektid;
e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrusest 
(EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse 
võrkudele juurdepääsu tingimusi 
piiriüleses elektrikaubanduses, tulenevaid 
kohustusi, sealhulgas kohustusi seoses 
põhivõrguettevõtjate koostööga Euroopas 
ja piirkondlikul tasandil.
3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad sõltumatuteks 
süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle 
reguleeriv asutus on sertifitseerinud 
artikli 8a lõike 2 nõuetele vastavana. 
Kohaldatakse artiklis 8b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.
4. Kui komisjon on teinud otsuse artiklis 
8b sätestatud menetluse kohaselt ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul täitnud, määrab ta kuue 
kuu jooksul energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööameti 
ettepanekul ja pärast põhivõrgu omaniku 
ja põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist sõltumatu süsteemihalduri 
viieks aastaks. Põhivõrgu omanik võib 
igal ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku uue sõltumatu 
süsteemihalduri määramiseks vastavalt 
artikli 10 lõikes 1 sätestatud menetlusele.
5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
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artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise, hoolduse ja 
arendamise eest ning selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada 
mõistlikku nõudlust. Sõltumatu 
süsteemihaldur vastutab võrgu 
arendamisel uute infrastruktuuride 
kavandamise (sh vastavate lubade 
väljastamise korra väljatöötamise), 
väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. 
Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki 
kohaselt põhivõrguettevõtjana. Põhivõrgu 
omanikele ei tohi panna vastutust 
kolmandatele isikutele juurdepääsu 
võimaldamise ja haldamise ega 
investeeringute kavandamise eest.
6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peab põhivõrgu omanik täitma 
järgmisi ülesandeid:
a) pakkuma sõltumatule 
süsteemihaldurile tema ülesannete 
täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, 
sealhulgas eelkõige kogu vajalikku teavet;
b) rahastama investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või andma nõusoleku 
nende rahastamiseks mõne huvitatud 
isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib 
enne heakskiitmist varade omaniku ja 
teiste huvitatud isikutega;
c) tagama katte võrgu varadega seotud 
kohustustele, välja arvatud sellele osale 
kohustustest, mis on seotud sõltumatu 
süsteemihalduri ülesannetega; 
d) tagama, et lihtsustatakse võrgu 
laiendamise rahastamist, v.a need 
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investeeringud, mille puhul ta on 
vastavalt punktile b andnud nõusoleku 
rahastamise kohta huvitatud isiku, 
sealhulgas sõltumatu süsteemihalduri 
poolt.
7. Asjakohase liikmesriigi 
konkurentsiasutusele antakse tihedas 
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrgu omaniku poolt.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri valik ei paku omandisuhte eraldamisele elujõulist alternatiivi 
liigsete reguleerimiskulude tõttu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 10a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a välja jäetud
Põhivõrgu omaniku eraldamine
1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peab põhivõrgu omanik, kes 
moodustab osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatu muust edastusega 
mitteseotud tegevusest.
2. Lõike 1 kohane põhivõrgu omaniku 
sõltumatus peab vastama järgmistele 
miinimumkriteeriumidele:

a) põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavad isikud ei tohi olla tegevad 
otseselt ega kaudselt elektri toomise,
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
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juhtimise eest vastutava vertikaalselt 
integreeritud elektriettevõtja 
äriühingustruktuuris; 
b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik 
tegutseda iseseisvalt; 
c) põhivõrgu omanik 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.
3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. 
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Käesolevad sätted tuginevad artiklile 10 ja ei ole asjakohased, kuna artikkel 10 jäetakse 
välja.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kokkulepitud vormis jälgida turu i) kokkulepitud vormis jälgida turu 
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avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja 
jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, 
hindu kodutarbijatele, liitumis- ja 
eraldustasusid ning kodutarbijate kaebusi, 
ning koostöös konkurentsiasutustega mis 
tahes konkurentsimoonutusi või -
piiranguid, andes muu hulgas kogu 
vajaliku teabe ja edastades asjassepuutuvad 
juhtumid asjakohastele 
konkurentsiasutustele;

avamise ja konkurentsi taset hulgi- ja 
jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, 
hindu kodutarbijatele, ümberlülitustariife, 
liitumis- ja eraldustasusid, hoolduskulusid
ning kodutarbijate kaebusi, ning koostöös 
konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, 
andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja 
edastades asjassepuutuvad juhtumid 
asjakohastele konkurentsiasutustele;

Or. en

Selgitus

Ametile antavad volitused ulatuslikumate tariifide kontrollimiseks parandavad tarbija valikut.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22 c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste kõrge tase,
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

k) ilma et see piiraks teiste riiklike 
reguleerivate asutuste pädevust, tagada 
kogu ELis tarbijatele, sealhulgas 
kodanikele, universaalsete ja avalike 
elektrienergiateenuste ühtlane ja 
läbipaistev kõrge tase ning tagada
kaitsetumate tarbijate kaitse ja käesoleva 
direktiivi A lisas sätestatud kõigi 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

Or. en

Selgitus

Ameti kohustuste täiendav selgitamine aitab kaasa turu toimimisele ning on lõpptulemusena 
kasulik tarbijatele.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, tarbimisandmete 
ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning 
juurdepääs andmetele A lisa punkti h 
kohaselt;

m) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, sealhulgas hindadele 
ja mis tahes seonduvatele kulutustele, 
niisuguste tarbimisandmete ühtlustatud 
vormi kasutuselevõtt ning kõigi klientide 
viivitamatu juurdepääs kõnealustele 
andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Or. en

Selgitus

Ameti kohustuste täiendav selgitamine aitab kaasa turu toimimisele ning on lõpptulemusena 
tarbijatele kasulik.
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