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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta
(KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0529);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 47 lõiget 2 ning artikleid 
55 ja 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0317/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja majandus- ja 
rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b
Artikli 2 punkti 36 teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahtluste vältimiseks ei tähenda 
pikaajalise transpordilepingu omamine 
sellist lepingut omavale ettevõtjale, kellel 
on huvisid tootmis- või tarnetegevuses, 
iseenesest kontrolli põhivõrgu üle. 

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on välistada „kontrolli“ mõistest tarnimist või tootmist 
puudutavad pikaajalised lepingud, kuna peetakse vajalikuks kaitsta taolisi mitmeaastaseid 
lepinguid, mis on tüüpilised gaasisektoris, mitte aga elektrisektoris. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega: 
"3. Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, tagamaks, et kõik 
majapidamistarbijad ja väikeettevõtted 
saaksid universaalse teenuse, eelkõige 
õiguse saada kindla kvaliteediga gaasi 
taskukohaste, kergesti võrreldavate, 
läbipaistvate ja mittediskrimineerivate 
hindadega ning õiguse valikule, õiglusele, 
esindatusele ja hüvitusele. Nad tagavad, et 
teenuse kvaliteet on gaasiettevõtete keskne 
kohustus. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja tagada 
tarbijakaitse kõrge tase, ning tagavad 
eelkõige kaitsetumate tarbijate piisava 
kaitse, sealhulgas kohased meetmed 
võrgust väljajäämise vältimiseks. Sellega 
seoses võivad nad võtta vajalikke 
meetmeid, et kaitsta kaugetes 
piirkondades asuvaid gaasivõrguga 
ühendatud tarbijaid ja energiamahukaid 
ettevõtteid, nagu on sätestatud nõukogu 
27. oktoobri 2003. a direktiivis 
2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik¹.
Liikmesriigid võivad gaasivõrguga 
ühendatud tarbijatele määrata viimasena 
vastutava taseme tarnija. Neil tuleb 
tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti 
seoses lepingute üldtingimuste 
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läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste 
lahendamise mehhanismidega. 
Liikmesriigid tagavad vabatarbijatele 
tarnija vahetamiseks tõhusad võimalused. 
Vähemalt kodutarbijate osas peaksid need 
meetmed hõlmama käesoleva direktiivi A 
lisas sätestatud meetmeid.
_______________ 

ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et tarbijate kaitse ja avaliku teenusega seotud kohustuste täitmisel osutaksid 
ettevõtted piisavalt kvaliteetset teenust. Lisaks tuleb tarbijatele tagada tarned ka kaugetes 
piirkondades ning energiamahukate ettevõtete korral.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 3 lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 3 lõige 4 asendatakse 
järgmisega: 
"4. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse ja 
majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis 
võivad hõlmata kliimamuutustega 
võitlemise vahendeid ja varustuskindlust. 
Need meetmed võivad eelkõige ja 
vajadusel kõiki olemasolevaid siseriiklikke 
ja ühenduse vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku võrgu-
infrastruktuuri, sealhulgas gaasivõrkude 
vastastikuse ühendamise võimsus, 
hooldamiseks ja ehitamiseks. 
Liikmesriigid võivad EÜ asutamislepingut 
täielikult arvesse võttes soodustada 
tarbijate ja tarneettevõtjate pikaajalisi 
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lepinguid, mis aitavad maagaasi tootmist 
ja jaotamist edendada, andes klientidele 
õiglase osa sellest tulenevast kasust, 
tingimusel, et niisugused lepingud aitavad 
kaasa optimaalse investeeringute taseme 
saavutamisele sektoris.“

Or. en

Selgitus

Mitmeaastaste lepingute olemasolu gaasisektoris vastavalt asutamislepingule ei tohi 
lõpptarbijat kahjustada.

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst. 3. Komisjoni ja liikmesriike teavitatakse 
sellest koostööst.

Or. it

Selgitus

Piirkondliku solidaarsuse kontekstis on tähtis, et komisjon tegutseks kokkuleppel 
liikmesriikidega.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku 
solidaarsuse alase koostöö kohta vastu 
võtta suunised. Kõnealune meede, mis on 

välja jäetud
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kavandatud käesoleva direktiivi 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Need meetmed ületavad komiteemenetluse rakendusala. Tegemist ei ole lihtsa 
rakendusmeetmega ja see ei puuduta ka „väheolulisi sätteid“. Komisjoni ülesandeks on 
kujundada piirkondlikku solidaarsust edendava koostöö jaoks asjakohane regulatiivraamistik 
vajaliku otsustusmenetluse raames.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, 
et integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite 
piirkondliku tasandi koostööd, eelkõige 
ergutades põhivõrguettevõtjaid looma 
ühtset kasutajaliidest mitme liikmesriigi 
territooriumil kasutamiseks,  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.”

Or. en
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Selgitus

Tähtis on anda pikaajalisi eesmärke, et muuta piirkondlikku koostööd tõhusamaks ja 
kindlustada tehnilist lähenemist kooskõlas määruse 1775/2005 sätetega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 6 alapunkt a (uus)
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 8 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Artikli 8 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
"2. Põhivõrguettevõtjate vastuvõetavad 
maagaasi põhivõrgu tasakaalustamise 
eeskirjad peavad olema objektiivsed, 
läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning 
sisaldama eeskirju, mis maksustavad 
nende võrkude kasutajaid energia 
tasakaalustamata tarvitamise eest. 
Põhivõrguettevõtjate teenuste osutamise 
tingimused, sealhulgas eeskirjad ja 
tariifid, kehtestatakse artikli 25 lõike 2 
kohase metoodika alusel 
mittediskrimineerival ja kulusid 
kajastaval viisil, ning need avaldatakse.
Põhivõrguettevõtjad avaldavad maagaasi 
põhivõrgu tasakaalustamiseks võetud 
meetme, samuti niisuguste meetmetega 
kaasnevad kulud ja saadud tulu."

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtja võib otsustada avaldada ka andmed süsteemi tasakaalustamise kohta, 
teavitades seega kliente täpsemalt, kuidas energiahindu kujundatakse.
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Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:
"4 a. Põhivõrguettevõtjad ehitavad oma 
põhivõrguinfrastruktuuri piisava 
vastastikuse ühendamise võimsuse, et 
täita kõik avatud menetlusel  
kindlakstehtud mõistlikud 
võimsusnõudmised.“

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate ülesandeid tuleb suurendada, et kindlustada olemasoleva võimsuse 
maksimeerimine mittediskrimineerival alusel ja uue infrastruktuuri ehitamine seal, kus selle 
järele on nõudmine. Need muudatused on Euroopa energiaturu integreerimiseks 
hädavajalikud.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:
"4 b. Põhivõrguettevõtjad maksimeerivad 
turul pakutavat ülekandevõimsust ja 
võimsuse jaotamisel ning katkestamisel 
kummalgi pool riigipiiri ei tee vahet oma 
asukohariigis ja mujal asuvate tarnijate 
vahel.“

Or. en
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Selgitus

Põhivõrguettevõtjate ülesandeid tuleb suurendada, et kindlustada olemasoleva võimsuse 
maksimeerimine mittediskrimineerival alusel ja uue infrastruktuuri ehitamine seal, kus selle 
järele on nõudmine. Need muudatused on Euroopa energiaturu integreerimiseks 
hädavajalikud.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c 
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 13 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suunised, 
tagamaks et jaotusvõrguettevõtja järgib 
täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli lõiget 
2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja 
täielikku sõltumatust, diskrimineerivast 
käitumisest hoidumist ning seda, et 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi 
tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma 
vertikaalset integreeritust. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

4. Komisjon võib vastu võtta suunised,  et 
määratleda menetlust puudutavad 
nõuded, tagamaks, et jaotusvõrguettevõtja 
järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli 
lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja 
täielikku sõltumatust, diskrimineerivast 
käitumisest hoidumist ning seda, et 
vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi 
tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma 
vertikaalset integreeritust. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Komiteemenetluse rakendusala on liiga üldiselt määratletud.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 11 alapunkt a (uus) 
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Artikli 19 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
"1. Selleks et korraldada juurdepääsu 
gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile, 
kui see on tehniliselt ja/või majanduslikult 
vajalik, et võimaldada tarbijate 
varustamisel tõhusat juurdepääsu 
võrgule, ning samuti selleks, et 
korraldada juurdepääsu abiteenustele, 
kasutavad liikmesriigid reguleeritud 
juurdepääsu menetlust. Seda menetlust 
rakendatakse objektiivsete, läbipaistvate 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel.

Or. en

Selgitus

Kuna gaasi hoidmine on väheste turgu valitsevate operaatorite käes, ei taga  juurdepääsu 
saavutamiseks läbirääkimiste pidamine konkurentsi alusel toimivat juurdepääsu hoidlatele. 
Seetõttu tuleks eelistada reguleeritud juurdepääsu.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja 
torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või 

„Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad 
kriteeriumid, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja 
torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või 
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majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs 
võrgule. Liikmesriigid avalikustavad või 
kohustavad hoidlate haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid avalikustama, 
milliseid gaasihoidlaid või nende osi või 
torujuhtmete pakette lõigetes 3 ja 4 
osutatud erinevate menetluste kohaselt
pakutakse.”

majanduslikult vajalik, et võimaldada 
tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs 
võrgule. Liikmesriigid avalikustavad või 
kohustavad hoidlate haldureid ja 
põhivõrguettevõtjaid avalikustama, 
milliseid gaasihoidlaid või nende osi või 
torujuhtmete pakette pakutakse.”

Or. en

Selgitus

Kuna gaasi hoidmine on väheste turgu valitsevate operaatorite käes, ei taga  juurdepääsu 
saavutamiseks läbirääkimiste pidamine konkurentsi alusel toimivat juurdepääsu hoidlatele. 
Seetõttu tuleks eelistada reguleeritud juurdepääsu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 12 alapunkt a (uus) 
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 19 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Kuna gaasi hoidmine on väheste turgu valitsevate operaatorite käes, ei taga  juurdepääsu 
saavutamiseks läbirääkimiste pidamine konkurentsi alusel toimivat juurdepääsu hoidlatele. 
Seetõttu tuleks eelistada reguleeritud juurdepääsu.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13 
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 1 sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud 
aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 
19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on 
täidetud järgmised tingimused: 

1. Tähtsamate uute maagaasi 
infrastruktuuride, st liikmesriikide 
vaheliste ühendustorude, maagaasi 
veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes 
võidakse vastava taotluse korral piiratud 
aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 9, 
18, 19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, 
kui on täidetud järgmised tingimused: 

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, millist liiki infrastruktuuri puhul võib vabastuse anda, ühtlasi täpsustades, et 
amet vastutab juhul, kui vabastus puudutab rohkem kui kaht liikmesriiki.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. 
Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem 
kui kahe liikmesriigi territooriumil, täidab 
amet käesoleva artikliga reguleerivale 
asutusele pandud ülesandeid.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, millist liiki infrastruktuuri puhul võib vabastuse anda, ühtlasi täpsustades, et 
amet vastutab juhul, kui vabastus puudutab rohkem kui kaht liikmesriiki.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 3 neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv 
asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja 
jaotamise eeskirjade ja mehhanismide 
kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et 
kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri 
kasutajaid kutsutakse üles teatama enne 
uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist 
oma huvist võimsust omandada, 
sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv 
asutus nõuab, et ülekoormuse juhtimise 
eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda 
kasutamata võimsust turul ning et 
kasutajatel oleks õigus omandatud 
võimsusega järelturul kaubelda. 
Käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja 
e osutatud kriteeriume hinnates võtab 
reguleeriv asutus arvesse võimsuse 
jaotamise menetluse tulemusi.

Vabastuse andmisel võib reguleeriv asutus 
teha otsuseid infrastruktuuri juhtimise 
eeskirjade ja mehhanismide ning võimsuse 
jaotamise kohta, kui see ei takista 
pikaajaliste lepingute rakendamist. 

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, millist liiki infrastruktuuri puhul võib vabastuse anda, ühtlasi täpsustades, et 
amet vastutab juhul, kui vabastus puudutab rohkem kui kaht liikmesriiki. Samas ei tohi 
vabastuse andmine takistada pikaajaliste lepingute sõlmimist. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõike 5 neljas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele 
lõpeb kaks aastat pärast otsuse tegemist, 
kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri 
kasutusele võetud.

Reguleeriv asutus võib hinnata 
vabastusotsuse läbivaatamise vajadust 
kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui 
selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist 
alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks 
ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele 
võetud, või hiljem siis, kui ta seda 
vajalikuks peab.

Or. en

Selgitus

Reguleeriv asutus võib otsustada hinnata vabastusotsuse uuendamise vajadust pikemaks ajaks 
kui esialgu määratud, või muuta vabastuse kehtivuse aega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 22 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõikes 1 osutatud erandeid 
kohaldatakse automaatselt käesoleva 
artikli alusel tehtud erandite suhtes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi …/…/EÜ jõustumisel millega 
muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ 
maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta¹].
______________ 
¹ELT L ...

Or. en

Selgitus

Selle muudatuse korral ei diskrimineerita uusi investeeringuid.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku 
reguleeriva asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku 
reguleeriva asutuse elektrienergia ja 
maagaasiga seotud küsimuste jaoks.

Or. en

Selgitus

Parem on segadust vältida, arvestades selle asutuse esinduskohustusega koostööametis.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24a lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei 
pikendata, ning teda ei tohi selle aja 
jooksul ametist vabastada, välja arvatud 
juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi
tõsises üleastumises.

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse 
vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida 
pikendatakse ainult üks kord, ning teda ei 
tohi selle aja jooksul ametist vabastada, 
välja arvatud juhul, kui ta enam ei vasta 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustele 
või on süüdi tõsises üleastumises.

Or. en

Selgitus

Riikliku reguleeriva asutuse juhtkonna viieaastane ametiaeg peaks olema üks kord 
pikendatav, arvestades energiaturu pikaajalise iseloomu ja stabiilsusvajadusega; pikem 
ametiaeg ei peaks olema pikendatav.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24b punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagada koostöös asjakohaste riiklike 
asutustega teenuse kvaliteedil põhinev 
tarbijakaitse, juurdepääs usaldusväärsele 
ja selgele teabele ning tõhus 
edasikaebamisõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu 
turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud 
eeskirjad;

(g) jälgida võrgu turvalisust ja 
usaldusväärsust, määrates teenuse ja tarne 
kvaliteedi standardid ja nõuded,  ning 
vaadata läbi saavutatud teenuse ja tarne 
kvaliteet ja võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel juba on kohustus jälgida maagaasituru toimimist ka 
tarne ja tarbijatele osutatava teenuse kvaliteedi suhtes, mispuhul tarbijatel on ühtsemast ning 
läbipaistvamast reguleerimisest reaalselt kasu.
Ühtlasi on asjakohane tagada, et tariifide kehtestamise või heakskiitmise eest vastutavad 
riiklikud reguleerivad asutused vastutaksid ka metoodika eest, mille kohaselt edastamise ja 
jaotamise tariifid kehtestatakse, et saavutada stabiilsemat ja läbipaistvamat reguleerivat 
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raamistikku.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) jälgida ja kontrollida artiklis 19 
sätestatud juurdepääsutingimusi 
gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja 
muudele abiteenustele;

(k) jälgida artiklis 19 sätestatud 
juurdepääsutingimusi gaasihoidlatele, 
torujuhtmete paketile ja muudele 
abiteenustele;

Or. en

Selgitus

„Jälgimise“ ja „kontrollimise“ erinevus jääb selgusetuks ja viide „kontrollimisele“ võib luua 
õigusliku aluse konkreetsete uute eelnevate volituste kehtestamiseks gaasihoidlate, 
juhtmetepaketi ja muude abiteenuste suhtes. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on saavutada turu tõhus avamine kõigile osalistele.



PR\706843ET.doc 21/32 PE400.700v01-00

ET

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) avaldada vähemalt kord aastas 
soovitusi tarnetariifide vastavuse kohta 
artiklile 3;

(m) avaldada vähemalt kord aastas 
soovitusi tarnetariifide vastavuse kohta 
tegelikele sündmustele turul ja artiklile 3;

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on saavutada turu tõhus avamine kõigile osalistele.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 1 punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väga tähtis on saavutada turu tõhus avamine kõigile osalistele.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 2c lõike 1 punkt p

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget 
kohaldamist, millega määratakse kindlaks, 
kas gaasihoidla kuulub artikli 19 lõigete 3 
ja 4 alla.

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget 
kohaldamist, mille alusel võib teha 
kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele 
ja torujuhtmete paketile on tehniliselt 
ja/või majanduslikult vajalik, et 
võimaldada tarbijate varustamisel tõhus 
juurdepääs võrgule.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas käesoleva ettepaneku artikli 19 lõike 1 uute sätetega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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) sooritada koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega ja üksteise pädevust 
arvestades uuringuid andmete 
kogumiseks gaasiturgude toimimise kohta
ja kui konkurentsieeskirjade rikkumisi ei 
esine, otsustada asjakohaste meetmete üle, 
mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et 
edendada tõhusat konkurentsi ja tagada 
turu nõuetekohane toimimine, mis hõlmab 
ka gaasivõimsuse vabastamise programme, 
sest need on ühitatavad tarnekindluse 
tagamise vajadusega;

Or. it
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Selgitus

Oluline on arvestada kahe ameti pädevuspiiridega ja selgitada, et energiaamet vastutab 
eelneva hindamise, monopolivastane amet järelseire eest.   

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 3 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma 
käesolevast direktiivist või reguleeriva 
asutuse või ameti poolt vastu võetud 
otsustest tulenevaid kohustusi; 

(d) määrata tõhusaid, ühetaolisi ja 
hoiatavaid sanktsioone 
maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma 
käesolevast direktiivist või reguleeriva 
asutuse või ameti poolt vastu võetud 
otsustest tulenevaid kohustusi; 

Or. it

Selgitus

Lisaks sellele, et sanktsioonid on tõhusad ja hoiatavad, peavad nad olema erinevates 
liikmesriikides ühetaolised. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, ning maagaasi 
veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused 
ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
tagaksid võrkude ja maagaasi 

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja 
juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja 
jaotamise tariifid, edastamise ja jaotamise 
tariifide määramise metoodika ning 
maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu 
tingimused ja tariifid. Need tariifid peavad 
võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi 
veeldusjaamadesse vajalikke 
investeeringuid nii, et need investeeringud 
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veeldusjaamade rentaabluse; tagaksid võrkude ja maagaasi 
veeldusjaamade rentaabluse;

Or. en

Selgitus

Reguleerivat asutust tuleb teavitada ka tariifide määramise metoodikast.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda 
põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi 
veeldusjaamade halduritelt ja 
jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste 
muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifid, et tagada nende 
proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv 
kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel 
asutustel õigus taotleda ettevõtjatelt, kelle 
infrastruktuuridele kehtib reguleeritud 
kolmandate isikute juurdepääs vastavalt 
artikli 18, artikli 19 lõike 4 ja artikli 20 
sätetele, tingimuste muutmist, sealhulgas 
käesolevas artiklis osutatud tariifid, et 
tagada nende proportsionaalsus ja 
mittediskrimineeriv kohaldamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on võtta arvesse asjaolu, et käesolev määrus võimaldab 
teatud juhtudel juurdepääsu infrastruktuuridele mitte reguleerida.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
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tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus organile, kes on asjaomastest 
pooltest sõltumatu.

tasandil on sobivad mehhanismid, mille 
alusel on riikliku reguleeriva asutuse 
otsusest mõjutatud poolel õigus esitada 
kaebus riiklikule kohtuorganile või muule 
riiklikule asutusele, kes on asjaomastest 
pooltest ning kõnealuse liikmesriigi 
valitsusest sõltumatu.

Or. en

Selgitus

Et kindlustada riiklike reguleerivate otsuste sõltumatus ja ausus, peaksid kaebustega tegelema 
sõltumatud ja neutraalsed organid, nagu kohtud, mis ei allu eraviisilisele ega poliitilisele 
mõjule. See on ühtlasi kooskõlas artikli 24a lõikega 2, mis sätestab reguleerivate asutuste 
sõltumatuse kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest, turuhuvidest või 
valitsustest. Kaebuste suunamine läbi kohtute aitab tagada reguleerivate otsuste sõltumatust 
poliitilisest sekkumisest. See on vajalik ka seoses asjaoluga, et mõnedes riikides on kohalikud 
omavalitsused kõnealuste otsustega seotud.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta 
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised. 
Kõnealune meede, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi väheoluliste sätete 
muutmiseks seda täiendades, võetakse 
vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste eelisõiguste määratlus on palju laiem kui meetmete ulatus, 
mida oleks võimalik komiteemenetlusega vastu võtta.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Reguleerivad asutused võivad sõlmida 
lepinguid teiste reguleerivate asutustega 
liidu piires, et edendada reguleerimisalast 
koostööd.

Or. en

Selgitus

Reguleerivatele asutustele on vaja anda nende riikliku seadusandlusega volitused lepingute 
sõlmimiseks teiste ELi reguleerivate asutustega, et soodustada suuremat reguleerimisalast 
koostööd ja järjekindlust.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24d lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suunised 
reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse 
kohta seoses nende omavahelise koostöö 
või nende ja ameti vahelise koostööga 
ning olukordade kohta, mille puhul amet 
on pädev otsustama reguleeriva korra üle 
seoses infrastruktuuriga, mis ühendab 
vähemalt kahte liikmesriiki. Kõnealused 
meetmed, mis on kavandatud käesoleva 
direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Reguleerimiskord piiriüleste küsimuste lahendamiseks, mis eeldab reguleerivate asutuste 
kohustuste ulatust üksteise ja ametiga koostöö tegemiseks, on liiga oluline selleks, et määrata 
see ainuüksi komiteemenetluse teel, mis puudutab ainult "väheolulisi sätteid". Ametile antud 
volitused vajavad õiguslikku alust klassikalise otsustusprotsessi raames.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku 
reguleeriva asutuse, riikliku 
konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks 
viie aasta jooksul kättesaadavana kogu 
asjakohase teabe, mis on seotud kõikide 
tehingutega gaasitarnelepingute ja 
maagaasi tuletisinstrumentide osas 
hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega 
ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi 
veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et 
tarneettevõtjad peavad hoidma pädevate 
asutuste jaoks nende ülesannete 
täitmiseks viie aasta jooksul 
kättesaadavana kogu asjakohase teabe, mis 
on seotud kõikide tehingutega 
gaasitarnelepingute ja maagaasi 
tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja 
põhivõrguettevõtjatega ning samuti 
gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade 
halduritega.

Or. en

Selgitus

Hulgimüügilepingutega seotud andmete kogumise asjaolud peaksid olema selgelt määratletud 
ja seotud pädevate asutuste konkreetsete ülesannetega. Pädevate asutuste hulka võivad 
kuuluda ka muud organid peale nende, mida on nimetatud direktiivi ettepanekus. Riiklike 
reguleerivate asutuste puhul lubab komisjoni ettepaneku artikli 24c lõike 3 punkt c 
reguleerival asutusel“ taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma 
ülesannete täitmiseks vajalikud. Teabe säilitamise nõuded peaksid selle sättega vastavuses 
olema.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14
Direktiiv 2003/55/EÜ
Artikli 24f lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis 
käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse jäävaid 
finantsinstrumente.

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need 
andmed osaliselt turuosalistele 
kättesaadavaks teha, kui ei avaldata 
konkreetsete turuosaliste või konkreetsete 
tehingutega seotud tundlikku äriteavet. 
Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis 
käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalasse jäävaid 
finantsinstrumente, ega kolmandatest 
riikidest gaasi importimiseks sõlmitud 
pikaajaliste lepingute suhtes.

Or. en

Selgitus

Andmete avaldamine peab olema vajalik ja proportsionaalne.  ELi gaasiturg sõltub suurel 
määral kolmandate riikide impordist, mis toimub üldiselt kahepoolsete pikaajaliste lepingute 
alusel, mis on sõlmitud ühelt poolt ELi gaasiimportijate ja teiselt poolt väljaspool ELi asuvate 
gaasitootjate vahel. Seetõttu oleks selliste lepingute ja eriti hindadega seotud strateegiliste 
andmete avaldamine, isegi koondatud kujul, ilmselgelt ELi gaasiimportijate huvide vastane 
(nt gaasi keskmine impordihind), sest annaks väljaspool ELi asuvatele gaasitootjatele teavet 
oma konkurentide müügitingimuste kohta.
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SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Gaasi- ja elektriturg on Euroopa Liidu jaoks väga olulised ja liit on mitmel korral öelnud, et 
tahab energiaküsimustes üksmeelselt esineda.

Et Euroopa Liit suudaks saavutada energia siseturu avamise eesmärgi, on tähtis luua 
konkurentsi mõttes võrdne mänguruum kõigile gaasi- ja elektrisektori ettevõtjatele. 

Selleks on komisjon algatanud kolmanda energiapaketi, mille abil peaks ellu viidama turu 
liberaliseerimine, mis varasemate pakettidega on saavutamata jäänud1.

GAASISEKTORI ERIPÄRA

Komisjoni ettepaneku kohaselt kavatsetakse nii gaasi- kui elektrisektori suhtes ühesugune 
hoiak võtta.

Ettepanek on kindlasti asjakohane, sest sellega soovitakse moodustada sümmeetriline, 
ühtlustatud energiaturg, aidates seega ületada mitmes riigis siiani püsivat suurt koondumist; 
see hõlbustab uute ettevõtete turuletulekut ja tagab konkurentsitingimused, mis pikema aja 
jooksul toovad kaasa lõpptarbijale kasuliku hinnalanguse.

Samas on raportöör seisukohal, et arvestades mõlema turu struktuurilise mitmekesisusega, 
gaasisektori olulise sõltuvusega ELi mittekuuluvatest riikidest, olemasolevate õigusaktide 
erineva rakendamisega eri liikmesriikides ja mitmeaastaste tarnelepingute olemasoluga 
gaasisektoris, tuleks gaasi- ja elektrisektori vahel vahet teha.

Sellega seoses arvab raportöör, et pikaajalisi lepinguid tuleks kaitsta, kuivõrd need ei tähenda 
tegelikult, et tarneettevõtja võrgustikku „kontrolliks“.  Seetõttu võivad liikmesriigid 
asutamislepinguga võetud kohustustest kinni pidades vabalt edendada lepinguid, mis aitavad 
energia tootmist ja jaotamist parandada, tagades samal ajal tarbijate kasu ja investeeringute 
tulususe.

ERALDAMINE

Paketi tähtsaim osa käsitleb kahtlemata omandi eraldamist, mis otseselt takistab vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjatel omada huve nii maagaasi tarnimises kui edastamises. 

Kehtivad õigusaktid, mis sätestavad põhivõrguettevõtjate ja tarneettevõtjate funktsionaalse ja 
õigusliku eraldatuse, ei ole aidanud lahendada huvide konflikti vertikaalselt integreeritud 
ettevõtetes, mis kasutavad võrku oma turgu valitseva seisundi säilitamiseks, sest neil pole 
stiimulit investeerida uutesse võrkudesse ja võimaldada uute ettevõtjate juurdepääsu.

                                               
1 Gaasituru liberaliseerimisprotsess algas 1999. aastal, kuigi pöördepunktiks Euroopa energiaturu loomisel oli 
2003. aasta juuni direktiivi kehtestamine.
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Seetõttu on raportöör seisukohal, et omandi eraldamine on kindlasti parim viis tagada, et  
põhivõrguettevõtjad ja tarnijad oleksid üksteisest täiesti sõltumatud; ühtlasi on see kindlasti ka 
kõige usaldusväärsem ja tõhusam võimalus, võrreldes sõltumatute süsteemihalduritega, kelle 
puhul oleks vaja jäika ja keerukat haldusstruktuuri ning tugevat õiguslikku kontrolli. Lisaks 
tuleks meeles pidada, et mitmes liikmesriigis ei ole eksperiment sõltumatute 
süsteemihalduritega sugugi edukalt kulgenud.

Niisama oluline on vajadus tegelikult eraldada hoidlatevõrgu haldurid ja 
põhivõrguettevõtjad vertikaalselt integreeritud ettevõtetest sõltuvast tarnetegevusest, et tagada 
gaasivõimsuste läbipaistev haldamine ja suurem tarnekindlus. Raportöör on veendunud, et 
uute süsteemihaldurite suhtes diskrimineeriva käitumise ohjeldamiseks tuleks juurdepääsu 
hoidlatele pigem reguleerida kui selle üle läbirääkimisi pidada.

Siiski on oluline, et gaasituru liberaliseerimine toimuks sümmeetriliselt, võimaldades 
riigisiseste turgude avatusastme ühtlustamist. Mõlemapoolsust tuleks teataval määral 
kohaldada ka kolmandate riikide puhul; seetõttu, kuigi raportöör kiidab heaks komisjoni 
kehtestatud kaitseklausli, peab ta tähtsaks, et lepingud ELi ja sinna mittekuuluvate riikide kui 
potentsiaalsete investorite vahel oleksid nii vormi kui sisu poolest paremini reguleeritud.

RIIKLIKE REGULEERIVATE ASUTUSTE SÕLTUMATUS

Kolmanda paketiga kavatseb komisjon anda riiklikele reguleerivatele asutustele võtmerolli; 
nad saavad iseseisva õigusvõime ning eelarveautonoomia ja nad peavad tõestama oma 
täielikku halduslikku sõltumatust.

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekuid riiklike reguleerivate asutuste rolli 
ühtlustamiseks ja tugevdamiseks.

Riiklikele reguleerivatele asutustele tuleks anda ka piisavad volitused hoiatamiseks ning 
sanktsioonide kehtestamiseks, mis peaksid olema kõigi reguleerivate asutuste jaoks 
ühesugused.

Raportöör on veendunud, et andmete kogumisel turgude toimimise kohta peaksid reguleerivad 
asutused arvesse võtma monopolivastaste ametite pädevusvaldkonda.

Raportöör nõustub ka vajadusega muuta reguleerivate asutuste koostöökohustused 
ametlikuks, jättes komisjoni ülesandeks ameti kaudu tagada, et see koostöö toimuks.

INFRASTRUKTUUR

Infrastruktuuri roll on ühtse Euroopa energiaturu loomisel kindlasti tähtsaim.

Ei tohi unustada uute liikmesriikide olukorda, mille gaasiga varustamine nende ebapiisava ja 
kohati olematu infrastruktuuri tõttu täielikult sõltub kolmandate riikide ettevõtjatest.

Kehtivates õigusaktides nähakse ette rida võimalusi, kuidas ergutada uusi ettevõtjaid 
infrastruktuuridesse investeerima, vabastades nad kolmandate isikute juurdepääsueeskirjadest.
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Raportöör on seisukohal, et erandite lõppeesmärgiks peaks olema integreeritud Euroopa turu 
loomiseks möödapääsmatult olulisse infrastruktuuri tehtavate investeeringute suurendamine, 
mõeldes selle all mitte ainult piiriüleseid investeeringuid, vaid ka investeeringuid 
taasgaasistamisrajatistesse ja gaasihoidlatesse.

Seoses uue ettepanekuga, mida on pisut muudetud, et kohandada seda omandisuhete 
eraldamise sätetega, on raportöör veendunud, et tõlgenduserinevuste vältimiseks peaks 
erandite tegemine põhinema turu täielikul respekteerimisel konkurentsi seisukohalt ning 
konkreetsetes ajalistes raamides eelnevalt kehtestatud selgetel eeskirjadel. Ühtlasi peab 
raportöör vajalikuks kaitsta teostamisel olevaid investeeringuid, laiendades neile kolmandate 
isikute juurdepääsueeskirjadest vabastamise skeemi. 

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut, mis näeb ette süstemaatilist koostööd 
võrguettevõtjate vahel, kuid peab vähemalt piirkondlikul tasandil oluliseks viia see koostöö 
ellu, sätestades  ühtse struktuuri loomise kõnealuse võrgustiku haldamiseks piirkondlikul 
tasandil. Kokkuleppel liikmesriikidega tuleb komisjoni selle koostööga pidevalt kursis hoida. 

KOMISJONI VOLITUSED

Maagaasituru ühiseeskirju käsitlev direktiiv näeb ette komisjoni volituste laiendamist seoses 
kohustuslike suuniste vastuvõtmisega nn komiteemenetluse teel paljudel juhtudel, sealhulgas 
põhivõrguettevõtjate määramisel ja sertifitseerimisel, kohustuste täitmise kontrollimisel, 
regulatiivvolituste rakendamisel, uue infrastruktuuri puhul erandite tegemisel ja nii edasi.

Raportöör tervitab küll asjaolu, et komisjonile, kui sellel peaks tõsiseid kahtlusi tekkima, jääb 
lõplik vastutus vaidluste ja pädevuskonfliktide lahendamisel ning kohustuslike tehniliste 
otsuste kehtestamisel, kuid leiab sellegipoolest, et mõnes direktiivi osas ületab komisjon oma 
volitusi; eelkõige siis, kui komisjoni kutsutakse üles kinnitama suuniseid kontrolliõigusega 
komiteemenetluse teel, mis tegelikult on ette nähtud üldmeetmete vastuvõtmiseks direktiivi 
väheoluliste sätete muutmise eesmärgil.

LÄBIPAISTVUS JA TARBIJAKAITSE

Elektri ja gaasi siseturgu kahjustab vähene läbipaistvus, mis takistab ressursside tõhusat 
jaotamist ja uute ettevõtjate turule sisenemist.

Arved on sageli loetamatud ja enamasti puudub tarbijatel juurdepääs oma tarbimist ja 
ettevõtjate kasutatud tariife puudutavatele andmetele. Seetõttu rõhutab raportöör vajadust 
suurendada turu usaldusväärsust, andes tarbijatele (sealhulgas ka eraldi veebisaitide kaudu) 
võimalikult palju teavet tarnelepingute ja tuletisinstrumentide kohta ning nähes ette õiguse 
kaebusi esitada.

Suurem läbipaistvus ei tooks kasu mitte üksnes tarbijatele, kellel oleks juurdepääs teabele, 
vaid ka ettevõtjatele endile, kuna nad saaksid võimaluse koguda teavet kolmandate riikide 
ettevõtjate turuhuvide kohta, kes alluksid samasugusele läbipaistvuskohustusele nagu Euroopa 
ettevõtjad. 
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Raportöör peab vajalikuks suurendada ettevõtjate vastutust tarbijatele pakutava avaliku 
teenuse eest, et nad oma teenuse kvaliteedi hindamise eesmärgil pakuksid nõrgemal 
positsioonil olevate tarbijate kaitseks „sotsiaalseid“ tariife.


	706843et.doc

