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LÜHISELGITUS

Käesoleva kavandatava direktiiviga muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu 
ühiseeskirjade kohta. See on osa energiapaketist (ELi elektri- ja gaasiturg: kolmas 
seadusandlik pakett), mille komisjon kavandas 2007. aasta septembris. Arvamuse koostaja 
tervitab paketis sisalduvat viit ettepanekut ja üldiselt toetab seda, kuna see on tõelise Euroopa 
energia siseturu saavutamisel väga oluline. Ettepanekute eesmärkideks on tagada 
varustuskindlus ning hoida hinnad läbipaistvad ja seotud konkurentsivõimeliste turgudega, et 
tuua kasu kõikidele Euroopa tarbijatele. Teisisõnu on eesmärgiks toetada ja arendada veelgi 
Euroopas käimasolevat liberaliseerimisprotsessi, mida arvamuse koostaja jõuliselt toetab. 

Ehkki arvamuse koostaja tervitab nimetatud ettepanekut, on ta siiski seisukohal, et määrust 
saab paremaks muuta, pöörates põhitähelepanu tarbijakaitse küsimustele, ning teeb selleks 
muudatusettepanekud järgmiste põhimõtete alusel:

 Kõikide Euroopa tarbijate taskukohane ja kerge juurdepääs energiale on arvamuse 
koostaja ja IMCO komisjoni jaoks suur prioriteet. Gaasisektori tarbijakaitsemeetmed 
on seega väga olulised ja eriti oluline on tagada, et tarbijad saaksid kergesti ja 
lisakuludeta tarnijat vahetada ning et neil oleks kerge juurdepääs andmetele tarbimise 
jms kohta. Arvamuse koostaja toetab lisaks 2006. aasta nõudeid (mis sisalduvad 
direktiivis 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid) ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid aruka mõõtmise 
süsteemi ning tagaksid, et tarbijate ettemaks oleks kohane ja kajastaks gaasi tegelikku 
tarbimist.

 Et kindlustada A lisas toodud tarbijakaitsemeetmete täitmist, peavad riiklikud 
reguleerivad asutused kindlustama kõnealuste meetmete tõhusa rakendamise ja 
täitmise. Lisaks jälgivad riiklikud reguleerivad asutused seda ja karistavad 
asjakohaselt eeskirjade eiramise korral. Gaasiettevõtete keskne eesmärk peaks olema 
teenuse kvaliteet. 

 Komisjoni ettepanek annab reguleerivale asutusele täieliku sõltumatuse. Enamikus 
kohtusüsteemides Euroopa Liidus võib kohus ainult kontrollida, kas reguleeriv asutus 
on otsustamisel järginud õiget korda (marginaalne kontroll), kuid ta ei saa teha otsust 
otsuse sisu kohta. Arvamuse koostaja kardab, et see annaks reguleerivale asutusele 
vaba voli. See on vastuolus tasakaalustatud kontrolli üldpõhimõtetega. 

 Arvamuse koostaja on seisukohal, et varustuskindlust Euroopa tarbijate kasuks on 
võimalik kõige paremini saavutada turu kontsentreerumise vältimise ja tõhusa 
energiaga kauplemise turu loomise tagamise abil. Gaasi- ja elektrisektoris on 
struktuurilisi erinevusi. Gaasisektorile on iseloomulik tarnijate kontsentratsioon ja 
pikaajalised lepingud, mis on tarnetele takistuseks, ning ilmneb ka järgmise etapi 
likviidsuse puudus. Seepärast on vaja uut kauplemissüsteemi ja on vaja teha 
kauplemiskohustused kohustuslikuks.

 Arvamuse koostaja toetab jõuliselt Euroopa Parlamendis 10. juulil 2007. aastal 
vastuvõetud resolutsiooni väidet gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta , et 
põhivõrgu omandisuhete eraldamine on kõige olulisem vahend, et edendada 
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infrastruktuuridesse tehtavaid investeeringuid mittediskrimineerival viisil.

 Liikmesriikidel on kohustus tagada käesoleva direktiivi nõuetekohane rakendamine ja 
täitmine ning ka teise energiapaketi rakendamine. Arvamuse koostaja nõuab tungivalt, 
et komisjon karistaks liikmesriike, kes ei ole veel teist energiapaketti rakendanud. 

 Arvamuse koostaja toetab lisaks piirkondlikku koostööd, et kindlustada gaasijuhtmete 
tugevam integreerimine Euroopas. Neid peab olema kergem ümber suunata, et 
saavutada tõeliselt toimiv tõhus energiaturg. Liikmesriigid peavad tagama piirkondliku 
koostöö toimimise ja jälgima seda ning tagama naaberliikmesriikide vaheliste 
ühenduste minimaalse taseme. 

 Sellega kooskõlas on vaja rohkem läbipaistvust ning rangemaid eeskirju, mis 
käsitlevad põhivõrku, gaasihoidlaid ja/või maagaasi veeldusjaamu – nii on uutel 
turuletulijatel kergem gaasiturule siseneda.

 Lõpetuseks tervitab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut, mis käsitleb erandsätet 
uue infrastruktuuri kohta (artikkel 22), kuid artikkel 22 peaks viitama ka liikmesriikide 
ja kolmandate riikide vahelistele ühendustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 8 A (uus)

(8 a) Et tagada omandisuhete eraldamist 
käsitlevate nõuete nõuetekohane täitmine, 
peaks komisjon teostama järelevalvet 
omandisuhete eraldamisprotsessi üle 
liikmesriikides ja esitama selle kohta 
Euroopa Parlamendile aruande. Komisjon 
peaks samuti jälgima liikmesriike, kes ei 
ole rakendanud käesoleva direktiivi 
jõustumise ajal kehtivaid energiavaldkonna 
õigusakte. 

                                               
1 ELT C  , lk..
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Selgitus

Teise energiapaketi rakendamine näitas, et komisjon peaks hoolikamalt jälgima liikmesriikide 
poolt käesoleva direktiivi ülevõtmise protsessi ja ülevõtmise kuupäeva.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 14

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. 
Toimivad gaasiturud ning eelkõige 
gaasivarustusega seotud võrgud ja muud 
varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

(14) Energiaga varustamise tagamine on 
avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning 
seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru 
tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on 
oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. 
Toimivad avatud, tõeliste 
kauplemisvõimalustega gaasiturud ning 
eelkõige gaasivarustusega seotud võrgud ja 
muud varad on olulised avaliku julgeoleku, 
majanduse konkurentsivõime ja ühenduse 
kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks 
ühenduse rahvusvaheliste kohustuste 
täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi 
põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline 
ning seepärast on vaja täiendavaid 
kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide 
mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse 
avalikule korrale ja julgeolekule ning 
ühenduse kodanike heaolule. Sellised 
meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada 
vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 15

(15) On vaja tagada hoidlatevõrgu haldurite 
sõltumatus, et parandada kolmandate isikute 
juurdepääsu gaasihoidlatele, mis on 
tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et 
tagada tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs. Seepärast on vajalik, et 
gaasihoidlaid haldaksid eraldi juriidilised 
isikud, kellel on gaasihoidlate haldamiseks, 
kasutamiseks ja arendamiseks vajalike 
varade suhtes tegelik otsustusõigus. Tuleb 
tagada ka kolmandatele isikutele pakutavate 
hoiustamismahtude suurem läbipaistvus, 
seades liikmesriikidele kohustuse kehtestada 
ja avalikustada mittediskrimineeriv ja selge 

(15) On vaja tagada hoidlatevõrgu haldurite 
sõltumatus, et parandada kolmandate isikute 
juurdepääsu gaasihoidlatele, mis on 
tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et 
tagada tarbijate varustamiseks tõhus võrgule 
juurdepääs. Seepärast on vajalik, et 
gaasihoidlaid haldaksid eraldi juriidilised 
isikud, kellel on gaasihoidlate haldamiseks, 
kasutamiseks ja arendamiseks vajalike 
varade suhtes tegelik otsustusõigus. Tuleb 
tõhusalt tagada ka kolmandatele isikutele 
pakutavate hoiustamismahtude suurem 
läbipaistvus, seades liikmesriikidele 
kohustuse kehtestada ja avalikustada 
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raamistik, mis määrab kindlaks 
gaasihoidlatele kohaldatava asjakohase 
reguleeriva korra.

mittediskrimineeriv ja selge raamistik, mis 
määrab kindlaks gaasihoidlatele kohaldatava 
asjakohase reguleeriva korra.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 16

(16) Mittediskrimineeriv juurdepääs 
jaotusvõrgule määrab edaspidi tarbijatele 
juurdepääsu jaemüügi tasandil. Kolmandate 
isikute juurdepääsu ja investeeringutega 
seotud diskrimineerimise ulatus on aga 
jaotusvõrgu tasandil vähem oluline kui 
põhivõrgu tasandil, kuna jaotusvõrgu 
tasandil on ülekoormus ja tootmishuvide 
mõju üldiselt vähem oluline kui põhivõrgu 
tasandil. Lisaks sellele muutus 
jaotusvõrguettevõtjate eraldamine vastavalt 
direktiivile 2003/55/EÜ kohustuslikuks alles 
alates 1. juulist 2007 ja selle mõju siseturule 
tuleb veel hinnata. Seega võivad 
olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed 
eraldamiseeskirjad viia tõhusa eraldamiseni, 
kui need selgemalt määratleda, neid 
nõuetekohaselt rakendada ja nende suhtes 
ranget järelevalvet teostada. Et luua 
jaemüügi tasandil võrdsed tingimused, 
tuleks jaotusvõrguettevõtjate tegevust 
jälgida, et takistada neil ära kasutamast 
nende vertikaalset integratsiooni seoses 
nende konkurentsiseisundiga turul, eelkõige 
väikeste kodu- ja mittekodutarbijate suhtes. 

(16) Mittediskrimineeriv juurdepääs 
jaotusvõrgule määrab edaspidi tarbijatele 
juurdepääsu jaemüügi tasandil. Kolmandate 
isikute juurdepääsu ja investeeringutega 
seotud diskrimineerimise ulatus on aga 
jaotusvõrgu tasandil vähem oluline kui 
põhivõrgu tasandil, kuna jaotusvõrgu 
tasandil on ülekoormus ja tootmishuvide 
mõju üldiselt vähem oluline kui põhivõrgu 
tasandil. Lisaks sellele muutus 
jaotusvõrguettevõtjate eraldamine vastavalt 
direktiivile 2003/55/EÜ kohustuslikuks alles 
alates 1. juulist 2007 ja selle mõju siseturule 
tuleb veel hinnata. Seega võivad 
olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed 
eraldamiseeskirjad viia tõhusa eraldamiseni, 
kui need selgemalt määratleda, neid 
nõuetekohaselt rakendada ja nende suhtes 
ranget järelevalvet teostada. Et luua 
jaemüügi tasandil võrdsed tingimused ja 
luua tõeline turg, tuleks 
jaotusvõrguettevõtjate tegevust jälgida, et 
takistada neil ära kasutamast nende 
vertikaalset integratsiooni seoses nende 
konkurentsiseisundiga turul, eelkõige 
väikeste kodu- ja mittekodutarbijate suhtes. 

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 21 A (uus)

(21 a) Gaasituru struktuuriline jäikus, mis 
tuleneb tarnijate kontsentratsioonist, 
tarnetele kahjulikest pikaajalistest 
lepingutest ja järgmise etapi likviidsuse 
puudumisest, tekitab läbipaistmatu 
hinnakujundusstruktuuri. Et kulude 
struktuuri selgust tuua, on hinnaalases 
teabes vaja rohkem läbipaistvust ja 
kauplemiskohustus peaks seepärast olema 
kohustuslik.
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Selgitus

Selleks et hõlbustada uute ja väiksemate gaasiettevõtete turulepääsu ja luua gaasiturul ja 
gaasi hindade suhtes suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 23

(23) 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 ja tarbijatel peab 
olema juurdepääs oma andmetele, et nad 
saaksid kutsuda konkurente nende 
andmete alusel pakkumisi tegema. 
Tarbijatel peaks 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. 

(23) 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 ja tarbijatel 
peab olema juurdepääs oma andmetele, et 
nad saaksid kutsuda konkurente nende 
andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel 
peaks olema ka õigus saada nõuetekohast 
teavet oma energiatarbimise kohta ja 
ettemaks peaks olema kohane ja kajastama 
nende tegelikku gaasitarbimist. 
Korrapäraselt esitatavad andmed 
energiakulude kohta motiveerivad energiat 
kokku hoidma, kuna need annavad 
tarbijatele vahetut tagasisidet 
energiatõhususse tehtud investeeringute ja 
käitumismuudatuste mõju kohta. 

Selgitus

Tarbijad maksavad gaasi eest ette, nt kord kuus. Tihti ei kajasta see ettemaks tarbija tegelikku 
tarbimist. Energiaettevõtted saavad seega tarbijatelt intressivaba laenu. Uute tehnoloogiate 
abil, nagu arukas arvestamine, saavad energiaettevõtted küsida kohasemaid ettemakseid.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 23 A (uus)

(23 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
nõuetekohase individuaalsete arvestitega 
(arukas arvestamine) varustamise, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. aprilli 2006. aasta direktiivis 
2006/32/EÜ, mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ1, et anda 
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tarbijatele energiatarbimise kohta täpsemat 
teavet ja kindlustada lõppkasutaja tõhusus.
1 ELT L 114, 27.04.2006, lk 64.

Selgitus

Arukad arvestid annavad tarbijatele parema ülevaate nende tegeliku gaasitarbimise kohta ja 
aitavad seega kaasa enam läbikaalutud gaasikasutusele.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 24

(24) Et toetada varustuskindlust ja säilitada 
samal ajal liikmesriikidevahelist 
solidaarsust, eelkõige energiatarnekriisi 
korral, on oluline sätestada piirkondliku 
solidaarsusalase koostöö raamistik.

(24) Et toetada varustuskindlust ja säilitada 
samal ajal liikmesriikidevahelist 
solidaarsust, eelkõige energiatarnekriisi 
korral, on oluline sätestada piirkondliku 
solidaarsusalase koostöö tõhus raamistik.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 25

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid 
liikmesriigid toetama oma siseriiklike 
turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate 
vahelist Euroopa tasandi ja piirkondliku 
tasandi koostööd.

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid 
liikmesriigid tagama ja jälgima oma 
siseriiklike turgude integratsiooni ning 
võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja 
piirkondliku tasandi koostööd.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 5a lõige 3 (direktiiv 2003/55/EÜ)

3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst. 3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst,
komisjon jälgib seda ja esitab Euroopa 
Parlamendile aruande.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikkel 5b (direktiiv 2003/55/EÜ)

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
tagavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
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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.”

piirkondliku tasandi koostöö ning 
tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva 
raamistiku järjekindlust. Liikmesriigid 
tagavad lisaks naaberliikmesriikide 
vahelise ühenduse minimaalse taseme.
Piirkondliku koostööga hõlmatud 
geograafiline ala on kooskõlas komisjoni 
määratlusega geograafiliste alade kohta 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 
2h lõikele 3.”

Selgitus

Et luua gaasi tõeline siseturg, peab liikmesriikide vahel olema piisavalt ühendusi. Rohkem 
ühendusi edendab lisaks ka varustuskindlust.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 6 

Artikli 8 lõike 1 punkt a (direktiiv 2003/55/EÜ)

„(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, 
et kindlustada uutele turuletulijatele avatud 
turg, võttes nõuetekohaselt arvesse 
keskkonnakaitset, ja edendama 
energiatõhusust ning teadusuuringuid ja 
uuendustegevust eelkõige selleks, et tagada 
taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja 
vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia levitamine;”.

Selgitus

Tagada tuleks väiksemate ja uute ettevõtete turulepääs.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 6 A (uus)

Artikkel 8 a (uus) (direktiiv 2003/55/EÜ)

(6a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 a
Liikmesriigid tagavad üksikult või koos, et 
hulgimüügi korras kaubeldava gaasi 
riigisisesel tasandil mõõdetud koguhulgast 
vähemalt 20 %ga kaubeldaks läbipaistval 
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börsil. Liikmesriigid tagavad, et kõnealune 
kohustus kehtiks kõikide turuosaliste 
suhtes.”

Selgitus

Selleks et hõlbustada uute ja väiksemate gaasiettevõtete turulepääsu ja luua gaasiturul ja 
gaasi hindade suhtes suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 13

Artikli 22 lõike 3 esimene lõik (direktiiv 2003/55/EÜ)

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus 
võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. 
Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem 
kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab 
amet käesoleva artikliga reguleerivale 
asutusele pandud ülesandeid.

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus 
teeb igal üksikjuhul eraldi otsuse lõigetes 1 
ja 2 nimetatud vabastuste kohta. Kui 
kõnealune infrastruktuur asub rohkem kui 
ühe liikmesriigi territooriumil, täidab amet 
käesoleva artikliga reguleerivale asutusele 
pandud ülesandeid.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 14 

Artikli 24b punkt a (direktiiv 2003/55/EÜ)

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist 
ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu 
ühenduses ning turu tõhusat avamist 
kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele;

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste 
liikmesriikide reguleerivate asutuste ning 
komisjoniga konkurentsivõimelist, 
läbipaistvat, turvalist ja keskkonnasäästlikku 
maagaasi siseturgu ühenduses ning turu 
tõhusat avamist kõikidele ühenduse 
tarbijatele ja tarnijatele;

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 14 

Artikli 24b punkt b (direktiiv 2003/55/EÜ)

(b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt 
toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada 
punktis a sätestatud eesmärk; 

(b) arendada ühenduses 
konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt ning 
tõhusalt toimivaid piirkondlikke turge, et 
saavutada punktis a sätestatud eesmärk; 
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Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 14 

Artikli 24b punkt d (direktiiv 2003/55/EÜ)

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja uuendustegevust 
nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku 
taastuvtehnoloogia ja vähem 
süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia 
arendamist nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis;

(d) tagada turvaliste, läbipaistvate, 
usaldusväärsete ja tõhusate võrkude 
arendamine, edendades energiatõhusust, 
võrgu sobivust, teadusuuringuid ja 
uuendustegevust nõudluse rahuldamiseks 
ning uuendusliku taastuvtehnoloogia ja 
vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava 
tehnoloogia arendamist nii lühikeses kui ka 
pikas perspektiivis;

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 24c lõike 1 punkt i (direktiiv 2003/55/EÜ)

(i) jälgida turu avamise taset ning 
konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, 
sealhulgas maagaasibörsidel, ning koostöös 
konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes 
muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades 
asjaomased juhtumid vastavatele 
konkurentsiasutustele;

(i) jälgida turu tõhusa avamise taset ning 
konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, 
sealhulgas maagaasibörsidel, 
kodumajapidamistele kehtivaid hindu, 
liitumis- ja eraldumistasusid ning 
kodutarbijate kaebusi, kohaseid 
ettemaksetingimusi, mis kajastavad 
tegelikku tarbimist, ning koostöös 
konkurentsiasutustega mis tahes 
konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes 
muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades 
asjaomased juhtumid vastavatele 
konkurentsiasutustele; 



PE402.499v02-00 12/14 PA\709924ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

 Tarbijad maksavad gaasi eest kord kuus ette. Tihti ei kajasta see ettemaks tarbija tegelikku 
tarbimist. Energiaettevõtted saavad seega tarbijatelt intressivaba laenu. Uute 
tehnoloogiatega, nagu arukas arvestamine, saavad energiaettevõtted küsida kohasemaid 
ettemakseid.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 24c lõike 1 punkt l (direktiiv 2003/55/EÜ)

(1) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas 
avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(1) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste 
pädevust, tagada maagaasi valdkonnas 
avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate 
tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud 
tarbijakaitsemeetmete tõhusus ja nende 
nõuetekohane täitmine tarbijate heaks ning 
tarneettevõtete karistamine eeskirjade 
eiramise korral;

Selgitus

Lisaks sellele, et reguleerivad asutused tagavad, et tarbijakaitsemeetmed oleksid tõhusad, 
tagavad nad ka, et neid täidetakse.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 24 c lõike 1 punkt n (direktiiv 2003/55/EÜ)

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

(n) tagada juurdepääs tarbijate 
tarbimisandmetele, tarbimisandmete kergesti 
arusaadava ühtlustatud vormi 
kasutuselevõtt, kohane ettemaksmine, mis 
kajastab tegelikku tarbimist, ning 
juurdepääs andmetele A lisa punkti h 
kohaselt;

Selgitus

Tarbijad maksavad gaasi eest ette, nt kord kuus. Tihti ei kajasta see ettemaks tarbija tegelikku 
tarbimist. Energiaettevõtted saavad seega tarbijatelt intressivaba laenu. Uute 
tehnoloogiatega, nagu arukas arvestamine, saavad energiaettevõtted küsida kohasemaid 
ettemakseid.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 24c lõike 3 punkt b (direktiiv 2003/55/EÜ)
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(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist 
ja kui konkurentsieeskirjade rikkumisi ei 
esine, otsustama asjakohaste meetmete üle, 
mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et 
edendada tõhusat konkurentsi ja tagada 
turu nõuetekohane toimimine, mis hõlmab 
ka gaasivõimsuse vabastamise programme;

(b) kontrollida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist 
ja, lähtudes sellistest kontrollidest ja 
riigisiseste õigusaktide kohaste volituste 
piires, otsustama meetmete üle, mis on 
vajalikud ja asjakohased, et tagada 
käesoleva direktiivi kohastest kohustustest 
või reguleeriva asutuse või ameti mis tahes 
otsustest kinnipidamine;

Selgitus

Reguleeriva asutuse otsus võtta osutatud meetmeid peaks põhinema eespool nimetatud, 
riikliku konkurentsiasutusega koostöös läbiviidavate kontrollimiste tulemustel. Lisaks on vaja 
muudatusettepaneku teist poolt, kuna enamikus kohtusüsteemides Euroopa Liidus võib kohus 
ainult kontrollida, kas reguleeriv asutus on otsustamisel järginud õiget korda (marginaalne 
kontroll), kuid nad ei saa teha otsust otsuse sisu kohta. Vaja on tasakaalustatud kontrolli.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 24c lõige 9 (direktiiv 2003/83EÜ)

9. Liikmesriigid kehtestavad 
reguleerimiseks, kontrollimiseks ning 
läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja tõhusad 
mehhanismid, et vältida eriti tarbijaid 
kahjustavat turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamist ja turuvallutuslikku 
käitumist. Nende mehhanismide puhul tuleb 
arvesse võtta asutamislepingu sätteid ja 
eelkõige selle artiklit 82.

9. Liikmesriigid kehtestavad 
reguleerimiseks, kontrollimiseks ning 
läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja tõhusad 
mehhanismid, et tagada tõeline avatud 
gaasiturg ja vältida eriti tarbijaid 
kahjustavat turgu valitseva seisundi 
kuritarvitamist ja turuvallutuslikku 
käitumist. Nende mehhanismide puhul tuleb 
arvesse võtta asutamislepingu sätteid ja 
eelkõige selle artiklit 82.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 17

A lisa punkt h (direktiiv 2003/55/EÜ)

(h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale tarnimislitsentsiga 
ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel 
tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. 
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad 
kindlaks andmete vormingu ning korra, 
mille alusel tarnijad ja tarbijad andmetele 

(h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale tarnimislitsentsiga 
ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel 
tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. 
Andmehalduse eest vastutav isik on 
kohustatud need andmed kõnealusele 
ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad 
kindlaks andmete kergestimõistetava 
vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja 
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juurde pääsevad. Selle teenuse eest ei tohi 
tarbijalt lisatasu võtta;

tarbijad andmetele kergesti juurde pääsevad. 
Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu 
võtta;

Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKT 17

A lisa punkt h a (uus) (direktiiv 2003/55/EÜ)

(h a) üksnes kohase summa ettemaksmine, 
mis kajastab tegelikku tarbimist. 

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 PUNKT 17

A lisa punkt i (direktiiv 2003/55/EÜ)

(i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust gaasitarbimisest ja kuludest. Selle 
teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

(i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust gaasitarbimisest ja kuludest ning 
kerge juurdepääs kõnealusele teabele (kuu 
jooksul). Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt 
lisatasu võtta;

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 1 PUNKT 17

A lisa punkt j (direktiiv 2003/55/EÜ)

(j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta 
jooksul ning lõpetada lepingulised suhted
eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul 
alates selle eelmise tarnija viimasest 
tarnest.”

(j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta 
jooksul lisakuludeta ning lõpetada 
lepingulised suhted eelmise tarnijaga 
hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle 
eelmise tarnija viimasest tarnest.” 
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