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antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
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(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 määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu 
tingimuste kohta
(KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0532);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0319/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning majandus-
ja rahanduskomisjoni ja 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.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikkel 2a (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
et tagada Euroopa maagaasi põhivõrgu 
optimaalne juhtimine ja hea tehniline 
areng.

Kõik põhivõrguettevõtjad teevad ühenduse 
tasandil koostööd, luues selleks Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku, 
et edendada gaasi siseturu 
väljakujundamist ja tagada Euroopa 
maagaasi põhivõrgu optimaalne juhtimine 
ja hea tehniline areng.
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Selgitus
Rõhutamaks, et põhivõrguettevõtja peamine ülesanne on hõlbustada turu integratsiooni, tuleb 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSOG) otseseks ülesandeks määrata 
gaasi siseturu väljaarendamine.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2. Kuue nädala jooksul alates põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi saamisest esitab amet komisjonile 
nende kohta arvamuse. 

2. Kuue nädala jooksul alates põhikirja 
kavandi, liikmete nimekirja ja töökorra 
kavandi saamisest esitab amet, pärast 
konsulteerimist kõiki sidusrühmi 
esindavate organisatsioonidega, 
komisjonile nende kohta arvamuse. 

Selgitus

Amet peaks andma võrgu kasutajatele ja tarbijatele võimaluse esitada oma seisukohad 
ENTSOGi põhikirja, liikmete ja töökorra kohta.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik võtab vastu:

1. Artiklis 2a osutatud eesmärkide 
saavutamiseks valmistab Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
ette:

Selgitus

Reeglite kohaldamisala selgitamiseks tuleb luua selge seos artikli 2a eesmärkidega. 

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

a) lõikes 3 nimetatud valdkondade
tehnilised ja turureeglid;

a) võrguhaldusega seotud reeglid lõikes 3 
nimetatud valdkondades;

Selgitus

Tehniliste ja turureeglite väljajätmine aitaks rõhutada, et ENTSOG tegeleb peamiselt võrgu 
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küsimustega ja mitte üldiste kaubandusküsimustega.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate tehniliste ja turureeglite
loendit ja kirjeldust, võrgu toimimise 
kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

2. Lõike 1 punktis d osutatud iga-aastane 
tööprogramm sisaldab sellel aastal 
koostatavate võrguhaldusega seotud 
reeglite loendit ja kirjeldust, võrgu 
toimimise kooskõlastamise ning teadus- ja 
arendustegevuse kava ning soovituslikku 
ajakava.

Selgitus

Vt ARTIKLI 1 PUNKTI 3 (artikli 2c lõige 3) määrus (EÜ) nr 1775/2005)) kohta esitatud 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3. Üksikasjalikud tehnilised ja turureeglid
hõlmavad järgmisi valdkondi, pidades 
silmas iga-aastases tööprogrammis 
määratletud prioriteete:

3. Üksikasjalikud põhivõrgu haldusega 
seotud reeglid hõlmavad järgmisi 
valdkondi, pidades silmas iga-aastases 
tööprogrammis määratletud prioriteete:

Selgitus

Reeglite kohaldamisala peab olema selgelt määratletud põhivõrguettevõtjate poolt tegelikult 
teostatavate ülesannete suhtes. Põhivõrguettevõtjate koostatavad „turureeglid” peaksid 
käsitlema ainult põhivõrguettevõtjate tehnilist vastutust ja haldust käsitlevaid reegleid.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 3 punkt g (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

g) kauplemiseeskirjad; g) süsteemi tasakaalustamise ja 
juurdepääsuteenuste tehnilise ja 
haldusalase pakkumisega seotud
kauplemiseeskirjad;
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Selgitus

Põhivõrguettevõtjate koostöö peaks piirduma peamiselt võrguküsimuste ja turureeglitega, mis 
on otseselt seotud põhivõrkudega (võrgu tasakaalustamine, järelturg jne). 

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 3 punkt 3 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3 a. Lõikes 3 osutatud üksikasjalikud 
reeglid koostatakse vastavalt artiklis 9 
osutatud asjakohastele suunistele.

Selgitus

Põhivõrguga seotud reeglite ja artiklis 9 osutatud suuniste vahel peab olema selge seos, et
saavutada kooskõla eesmärgi ja tulemuste vahel.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 4 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik teostab tehniliste ja turureeglite 
täitmise järelevalvet ning esitab oma 
järelevalvetegevuse tulemused lõike 1 
punktis e osutatud aastaaruandes.

4. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik analüüsib reeglite täitmist ja 
nende mõju turu integratsiooni 
hõlbustamiseks kohaldatavate eeskirjade 
ühtlustamisele ning esitab nende 
analüüside tulemused lõike 1 punktis e 
osutatud aastaaruandes.

Selgitus

ENTSOGi staatusel ei ole institutsionaalse reguleerimisega seotud funktsioone, seetõttu 
„analüüsima” kirjeldab tema rolli asjakohasemalt. Teiseks rõhutatakse reeglite peamist 
eesmärki, milleks on eeskirjade ühtlustamine turu integratsiooni hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõige 5 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik avaldab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava. See investeerimiskava 

5. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik koostab iga kahe aasta järel kogu 
ühendust hõlmava 10-aastase võrkude 
investeerimiskava ja avaldab selle. See 
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sisaldab integreeritud võrgu mudelit, 
võimalikke stsenaariume, pakkumise ja 
nõudluse adekvaatsuse aruannet ning 
süsteemi paindlikkuse hinnangut. 
Investeerimiskava tugineb eelkõige 
riiklikele investeerimiskavadele ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele. 
Investeerimiskavas määratletakse
investeerimislüngad, eelkõige piiriülese 
võimsuse osas. 

investeerimiskava kavand sisaldab 
integreeritud võrgu mudelit, võimalikke 
stsenaariume, pakkumise ja nõudluse 
adekvaatsuse aruannet ning süsteemi 
paindlikkuse hinnangut. Investeerimiskava 
kavand:

a) tugineb liikmesriikide 
investeerimiskavadele ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuse 
1364/2006/EÜ kohastele üleeuroopaliste 
energiavõrkude suunistele;

b) tugineb võrkudevaheliste piiriüleste 
ühenduste osas võrgu kasutajate, 
sealhulgas kauplejate, 
jaotusvõrguettevõtjate, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurite 
ettepanekutele ning kaasab põhivõrgu 
arendamisest huvitatud mitte 
põhivõrguettevõtjatest investorite 
pikaajalised kohustused;
c) määratleb investeerimislüngad, eelkõige 
piiriülese võimsuse osas.

Selgitus

Terminid „ette valmistama” ja „koostama” lisatakse selleks, et selgitada paremini järgmist:
i) 10-aastase kava kehtestamine on võimalik vahend, mis annab peamiselt suunad ja Euroopa 
raamistiku, kuid mida ei tule formaalselt „heaks kiita” (tuleb välja töötada konkreetsed 
lühiajalisemad kavad, esitada need reguleerivale asutusele heakskiitmiseks ja teha need 
siduvaks, see on direktiivi ettepaneku eesmärk);
ii) see on alus konsulteerimiseks kõigi huvitatud poolte, ameti ja vajadusel riiklike 
reguleerivate asutustega.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

6. Komisjoni taotluse korral nõustab 6. Komisjoni taotluse korral esitab
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Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjoni artiklis 9 sätestatud 
suuniste vastuvõtmise alal. 

Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik komisjonile oma arvamuse 
artiklis 9 sätestatud suuniste vastuvõtmise 
kohta.

Selgitus

Lõikes 6 antakse põhivõrguettevõtjatele roll nõustada otseselt komisjoni kohustuslike suuniste 
vastuvõtmise alal. Komisjoni nõustamise roll tuleks usaldada ametile.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2d lõike 2 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile tehniliste ja 
turureeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi kohta.

2. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik esitab ametile võrguhaldusega 
seotud reeglite kavandid, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ja iga-aastase 
tööprogrammi kavandi, sealhulgas andmed 
konsulteerimisprotsessi kohta.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2d lõike 2 kolmas lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Amet esitab komisjonile nõuetekohaselt 
põhjendatud arvamuse, kui ta leiab, et iga-
aastase tööprogrammi kavand või 10-
aastase investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist.

Amet esitab Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule
nõuetekohaselt põhjendatud arvamuse ja 
soovitused, kui ta leiab, et iga-aastase 
tööprogrammi kavand või 10-aastase 
investeerimiskava kavand ei taga 
mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi 
ega turu tõhusat toimimist või kolmandate 
isikute juurdepääsu tagavate piiriüleste 
ühenduste piisavat taset, ja teavitab sellest 
komisjoni.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada ameti nõuandvaid volitusi ja pidevat 
koostööprotsessi ENTSOGiga üldraamistiku (iga-aastane tööprogramm ja 10-aastane 
investeerimiskava) määratlemisel. 

Reeglite osas määratletakse nõuandvad volitused käesoleva ettepaneku artiklis 2e. Vt 
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 (artikli 2e lõige 2) kohta esitatud muudatusettepanekut.



PR\707198ET.doc 11/29 PE402.501v01-00

ET

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2d lõike 2 kolmas a lõik (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Amet annab Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustikule 
soovitusi 10-aastase investeerimiskava 
kavandi kohta, võttes arvesse võimalikku 
sotsiaal-majandusliku kasu piirkonnale ja 
ühendusele. Selleks võib ta vajadusel 
konsulteerida riiklike reguleerivate 
asutustega. 
Amet tagab 10-aastase investeerimiskava 
kooskõla iga-aastase tööprogrammiga ja 
artiklis 9 osutatud asjakohaste suunistega.

Selgitus

See muudatusettepanek rõhutab samuti ameti koordineerivat rolli 10-aastase 
investeerimiskava koostamisel.

Käesolevas määruses täpsustatakse, et põhivõrgu struktuuri piirkondlik/üleeuroopaline 
kavandamine peaks põhinema sotsiaal-majanduslikul kasul, mida investeeringud kogu 
piirkonnale toovad.

Ühenduse ja piirkondlikul tasandil kavandamine peaks seetõttu arvesse võtma kogu 
energiasüsteemi, mitte ainult põhivõrku, mille suhtes tuleks ametile anda volitused tagada 
järjepidevus.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2 a. Amet kiidab heaks Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt ette 
valmistatud iga-aastase tööprogrammi.
Ilma et see piiraks artikli 2 sätete 
kohaldamist, kinnitab amet reeglite 
kavandi.
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Selgitus

Lisaks reeglitele on tööprogramm ja investeerimiskava olulised dokumendid, millega 
määratletakse üldraamistik ja ENTSOGi poolt võetud ülesannete peamised võtmeküsimused 
ning määratakse kindlaks riiklike eeskirjade ühtlustatuse tase. On oluline, et ametil osaleks:
i) ENTSOGi iga-aastase tööprogrammi heakskiitmise kaudu;
ii) ENTSOGi koostatud reeglite toetamise, nt kinnitamise kaudu.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2e pealkiri (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Tehniliste ja turureeglite kehtestamine ja 
hindamine

Reeglite kehtestamine ja hindamine

Selgitus

Vt ARTIKLI 1 PUNKTI 3 (artikli 2c lõike 1 punkt a) määrus (EÜ) nr 1775/2005)) kohta 
esitatud muudatusettepaneku ja ARTIKLI 1 PUNKTI 3 (artikli 2c lõige 3) määrus (EÜ) nr 
1775/2005)) kohta esitatud muudatusettepaneku selgitusi.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2c lõike 2 punktid a–c (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

a) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud
tehnilised või turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

a) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades ette valmistatud
võrguhaldusega seotud reeglid ei taga 
mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

b) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

b) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade võrguhaldusega seotud 
reeglite kavandi osas;

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilisi ja turureegleid.

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades ette valmistatud ja 
ameti poolt kinnitatud võrguhaldusega 
seotud reegleid.

Selgitus

Paralleelselt arvamusega tööprogrammi ja investeerimiskava kohta (vt ARTIKLI 1 PUNKTI 3 
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(artikli 2d lõike 2 kolmas lõik) määrus (EÜ) nr 1775/2005) kohta esitatud 
muudatusettepanekut), sekkub amet ka aegsasti reeglite ettevalmistamisesse ja pöördub 
komisjoni poole kindlatel asjaoludel.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2e lõike 3 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3. Komisjon võib omal algatusel või ameti 
soovitusel vastu võtta suunised artikli 2c 
lõikes 3 loetletud valdkondades, kui ta 
leiab, et:

3. Komisjon võtab omal algatusel või ameti 
soovitusel meetmeid, et võtta vastu 
suunised artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondades, kui ta leiab, et:

Selgitus

Reeglite väljatöötamise mudel eeldab kohustust komisjonile tegutseda viivitamatult, kui need 
reeglid ei taga mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi ega turu tõhusat toimimist või kui 
neid ei täideta.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2e lõike 3 punktid a–c (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

a) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud
tehnilised või turureeglid ei taga 
mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist; 

a) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades ette valmistatud
võrguhaldusega seotud reeglid ei taga 
mittediskrimineerimisest, tõhusat 
konkurentsi ega turu tõhusat toimimist;

b) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade tehnilistes ja turureeglites;

b) Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik ei suuda mõistliku aja jooksul 
kokku leppida artikli 2c lõikes 3 loetletud 
valdkondade võrguhaldusega seotud 
reeglite kavandi osas;

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades vastu võetud 
tehnilisi ja turureegleid.

c) põhivõrguettevõtjad ei suuda rakendada 
Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustiku poolt artikli 2c lõikes 3 
loetletud valdkondades ette valmistatud ja 
ameti poolt kinnitatud võrguhaldusega 
seotud reegleid.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 1 PUNKT 3
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Artikli 2f lõige 1 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

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

1. Euroopa maagaasi põhivõrguettevõtjate 
võrgustik konsulteerib ulatuslikult ja 
aegsasti avatud ja läbipaistval viisil kõikide 
asjaomaste turuosalistega ja eelkõige kõiki 
sidusrühmi esindavate 
organisatsioonidega vastavalt artiklis 2b 
osutatud töökorrale artikli 2c lõigetes 1 ja 
3 osutatud reeglite, 10-aastase 
investeerimiskava kavandi ning iga-
aastase tööprogrammi koostamisel. 
Konsulteerimisse on kaasatud 
tarneettevõtjad, tarbijad, võrgu kasutajad, 
jaotusvõrguettevõtjad, maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate haldurid, kaasa 
arvatud asjaomased (tööstusharu)liidud, 
tehnilised asutused ja sidusrühmade 
platvormid, ning selle eesmärk on teha 
kindlaks kõikide otsustamisprotsessis 
osalevate asjaomaste poolte seisukohad ja 
ettepanekud.

Selgitus

ENTSOGi algatatud reeglite, iga-aastase tööprogrammi ja investeerimiskava 
ettevalmistamine, peab hõlmama kõigi turu sidusrühmade struktureeritud 
konsulteerimisprotsessi. ENTSOGi volituste tasakaalustamiseks peaks turuosalistel olema 
vormiliselt määratletud roll esitada arvamusi kõikide kavandavate reeglite kohta ja osaleda 
nende väljatöötamises.

Reegleid käsitlev konsulteerimine viiakse läbi vastavalt menetlustele, mis tagavad 
maksimaalse läbipaistvuse ning tootjate, tarnijate ja lõppkasutajate huvidega arvestamise.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2f lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi ning tehniliste ja 
turureeglite vastuvõtmist teeb Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustik 
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
viisil neid märkusi on arvesse võetud. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, esitab ta 

3. Enne artikli 2c lõigetes 1 ja 3 osutatud 
iga-aastase tööprogrammi heakskiitmist
ning reeglite kinnitamist konsulteerib 
amet vajaduse korral ulatuslikult kõigi 
asjaomaste pooltega Euroopa maagaasi 
põhivõrguettevõtjate võrgustiku poolt ette 
valmistatud kavandi osas. Amet teeb
teatavaks, milliseid märkusi 
konsulteerimise käigus esitati ning mil 
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selle põhjused. viisil neid märkusi arvesse võetakse. Kui 
märkusi ei ole arvesse võetud, esitab ta 
selle põhjused.

Selgitus

Heakskiitmise ja kinnitamise järgus võib vajalik olla veel üks konsulteerimise voor ameti 
egiidi all.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2f lõike 1 teine lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10-aastase investeerimiskavaga.

Piirkondlik investeerimiskava ei tohi olla 
vastuolus artikli 2c lõike 1 punktis c 
osutatud 10-aastase investeerimiskavaga. 
Amet tagab kooskõla ja järjepidevuse 
erinevate piirkondade vahel ning annab 
sellega seoses soovitusi.

Selgitus

Ametile tuleks tema poolt põhivõrguettevõtjatele tehtavate soovituste kaudu anda volitused 
piirkondlikku koostööd käsitlevate põhivõrguettevõtjate algatuste jälgimiseks ja 
läbivaatamiseks, et tagada kooskõla ja järjepidevus erinevate piirkondade vahel.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2 a. Liikmesriigid ja reguleerivad 
asutused teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
piirkondlikul tasandil. Liikmesriigid 
tagavad eelkõige koostöö 
põhivõrguettevõtjate vahel piirkondlikul 
tasandil, et luua konkurentsivõimeline 
üleeuroopaline turg.

Selgitus

ENTSOG üksi ei suudaks luua ühtset liidest kaubanduslikeks funktsioonideks mitmete 
põhivõrguettevõtjate nimel piirkondlikul tasandil. Seetõttu on vajalik liikmesriikide 
kaasamine, et soodustada piirkondlikku integratsiooni või luua selleks piisavad stiimulid.
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Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2 b. Seoses direktiivi 2003/55/EÜ artiklis 
5b sätestatud piirkondliku koostöö 
saavutamise kohustusega ergutavad 
liikmesriigid põhivõrguettevõtjaid looma 
vastavalt sama direktiivi artiklitele 8 ja 10 
ühtset kasutajaliidest, mis hõlmaks 
mitmete liikmesriikide territooriume 
kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3.

Selgitus

ENTSOG üksi ei suudaks luua ühtset liidest kaubanduslikeks funktsioonideks mitmete 
põhivõrguettevõtjate nimel piirkondlikul tasandil. Seetõttu on vajalik liikmesriikide 
kaasamine, et soodustada piirkondlikku integratsiooni või luua selleks piisavad stiimulid.

Muudatusettepanek 25
ARTIKLI 1 PUNKT 3

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

2 c. Edendades töökorraldust 
piirkondlikul tasandil teevad 
põhivõrguettevõtjad järgmist:
a) kahe aasta jooksul pärast seda, kui 
komisjon on määratlenud vastavalt lõikele 
3 asjakohased geograafilised piirkonnad 
ühtlustavad nad oma kaubanduslikud 
pakkumised ja müügitingimused lähedal 
asuvate põhivõrguettevõtjate 
kauplemisvõimet vastavusse viies ning 
kiidavad heaks lähedal asuvate 
põhivõrguettevõtjate poolt läbi viidavate 
uusi investeeringuid käsitlevate 
konsulteerimisprotsesside ühtse 
kooskõlastamise sama piirkonna 
ühenduspunktides;
b) kolme aasta jooksul pärast seda, kui 
komisjon on määratlenud asjakohased 
geograafilised piirkonnad võtavad nad 
kasutusele ühised nn liitpakkumised 
vedajatele ühenduspunktides sama 
piirkonna lähedal asuvate 
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põhivõrguettevõtjate vahel;
c) nelja aasta jooksul pärast seda, kui 
komisjon on määratlenud asjakohased 
geograafilised piirkonnad võtavad nad 
kasutusele ühised nn liitpakkumised 
asjaomase piirkonna kõikide 
ühenduspunktide jaoks ja loovad 
piirkondlikud platvormid (nt ühtsed 
kasutajaliidesed), mis annavad vedajatele 
koondteavet kogu piirkonna 
võrkudevaheliste ühendusvõimsuste kohta 
ning hõlbustavad neil reserveerida 
võimsust otseühenduste kaudu asjaomaste 
põhivõrguettevõtjate kaubanduslike 
teenustega.

Selgitus

Piirkondliku koostöö saavutamine on keerukas ja pikk protsess, mis tähendab seda, et 
määruses tuleks välja töötada vajalikud sammud ja määratleda konkreetsed meetmed, mida 
põhivõrguettevõtjad piirkondlikul tasandil järk-järgult rakendaksid, et saavutada 
põhivõrguettevõtjate vahel tehniline lähenemine. Pikaajaline eesmärk oleks ühtne 
kasutajaliides igas piirkonnas, mis on komisjoni poolt määratletud vastavalt ARTIKLI 1 
PUNKTI 3 (artikli 2h lõike 3 esimene lõik) kohta esitatud muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 26
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõike 3 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Kõnealune meede, 
mis on kavandatud käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 14 lõikes 
2 sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt. 

3. Piirkondlike koostööstruktuuridega 
hõlmatud geograafilise piirkonna võib 
määratleda komisjon. Komisjon võib 
pöörata erilist tähelepanu nn 
energiasaartele ELis või geograafiliselt 
piiratud aladele, kus on vajalik arendada 
ühendusi gaasi põhivõrguga. Kõnealune 
meede, mis on kavandatud käesoleva 
määruse väheoluliste sätete muutmiseks 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Piirkondliku koostöö loomise eesmärk on ka ühendada nn energiasaared ELis.
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Muudatusettepanek 27
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 2h lõige 3 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3 a. Amet teeb koostööd riiklike 
reguleerivate asutuste ja 
põhivõrguettevõtjatega reguleerivate 
raamistike lähenemise osas piirkondade 
vahel, et saavutada konkurentsivõimeline 
üleeuroopaline turg. Kui amet leiab, et 
selline koostöö nõuab siduvaid reegleid, 
teeb ta asjakohased soovitused.

Muudatusettepanek 28
ARTIKLI 1 PUNKT 8

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

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

a) süsteemihaldurid pakuvad maagaasi 
veeldusjaamade ja hoidlate kasutamata 
võimsust esmasel turul; hoidlate puhul 
pakutakse seda vähemalt üks päev ette ning 
katkestatava võimsuse põhimõtte alusel, 
ning järgivad riiklikke varustuskindluse 
nõudeid ja neid, mis on sätestatud 
direktiivis 2003/55/EÜ ning nõukogu 26. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/67/EÜ, 
mis käsitleb maagaasitarnete kindluse 
tagamise meetmeid;*
____

* ELT L 127, 29.4.2004, lk 92.

Muudatusettepanek 29
ARTIKLI 1 PUNKT 9

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

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

"7. Põhivõrguettevõtjad avalikustavad 
nõudluse ja pakkumise kohta eel- ja 
järelandmed, mis põhinevad 
registreerimisel, prognoosidel ja tegelikult 
võrku sisse ja sealt välja liikunud 
voogudel. Avalikustatava teabe 
üksikasjalikkus peab vastama 
põhivõrguettevõtja käsutuses olevatele 
andmetele. Üksiklepingutega seotud 
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tundlikku äriteavet ei pea nendes 
andmetes avalikustama.

Muudatusettepanek 30
ARTIKLI 1 PUNKT 10

Artikli 6a lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

3. Maagaasi veeldusjaamade ja hoidlate 
haldurid peavad alati avalikustama 
käesoleva määrusega nõutava teabe arukal, 
koguseliselt selgel ja kergesti kättesaadaval 
viisil ning mittediskrimineerivalt.

3. Maagaasi veeldusjaamade ja hoidlate 
haldurid peavad alati avalikustama 
käesoleva määrusega nõutava teabe arukal, 
koguseliselt selgel ja kergesti kättesaadaval 
viisil ning mittediskrimineerivalt. 
Üksiklepingutega seotud tundlikku 
äriteavet ei pea avalikustama.

Muudatusettepanek 31
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõige 1 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

1 a. Enne suuniste koostamist ja ilma et 
see piiraks artiklis 2 sätestatud menetluse 
kohaldamist, koostab komisjon tihedas 
koostöös ametiga aegsasti igal aastal 
loetelu prioriteetidest ja kavandatavatest 
esmatähtsatest meetmetest üleeuroopalise 
gaasituru arendamiseks.

Selgitus

Võttes arvesse suurt teemade hulka, mille puhul on suuniste vastuvõtmine ette nähtud, 
töötataks see menetlus (artiklist 1 a (uus) artiklini 1 e (uus)) välja komiteemenetlusele 
eelnevalt, mida reguleerivad institutsioonidevahelisele kokkuleppele vastavalt omad 
eeskirjad.
Kõnealuse mehhanismi eesmärk oleks:
i) töötada välja komiteemenetluse teel vastuvõetav võimalik lähenemisviis meetmetele ja 
nende korrapärane hindamine;
ii) tunnustada ameti rolli, kes võiks kavandatavad meetmed ette valmistada ja nende osas 
konsulteerida;
iii) tagada eelnevalt läbipaistev konsulteerimine asjaomaste sidusrühmadega, kes omavad 
tehnilisi teadmisi.
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Muudatusettepanek 32
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõige 1 b (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

1 b. Võttes arvesse prioriteetide loetelu, 
volitab komisjon ametit töötama hiljemalt 
kuue kuu jooksul välja ettepaneku 
suuniste kavandi kohta, milles esitatakse 
peamised, selged ja objektiivsed 
põhimõtted eeskirjade ühtlustamiseks, mis 
võimaldaks konkurentsivõimelise ja 
integreeritud gaasituru arendamise.

Selgitus

Sama, mis ARTIKLI 1 PUNKTI 14 (Artikli 9 lõige 1 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)) 
kohta esitatud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 33
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõige 1 c (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

1 c. Kõnealuseid suuniseid koostades 
konsulteerib amet ulatuslikult vähemalt 
kahe kuu jooksul avatud ja läbipaistval 
viisil kõikide huvitatud sidusrühmadega 
ja eriti võrgukasutajaid esindavate 
organisatsioonidega. 

Selgitus

Sama, mis ARTIKLI 1 PUNKTI 14 (Artikli 9 lõige 1 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)) 
kohta esitatud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 34
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõige 1 d (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

1 d. Amet vormistab suuniste kavandi 
lõplikult konsultatsioonide alusel 
hiljemalt kahe kuu jooksul pärast 
konsulteerimisperioodi lõppu. Ta 
avalikustab kõik esitatud märkused, kui 
nende märkuste autor pole teisiti 
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märkinud, ja selgitab, kuidas neid
märkusi on lõplikus kavandis arvesse 
võetud või põhjendab nende 
tagasilükkamist. 

Selgitus

Sama, mis ARTIKLI 1 PUNKTI 14 (Artikli 9 lõige 1 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)) 
kohta esitatud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 35
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõige 1 e (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

1 e. Saanud ettepaneku suuniste kavandi 
kohta, hindab komisjon, kas nendega 
kehtestatakse peamised, selged ja 
objektiivsed põhimõtted eeskirjade 
ühtlustamiseks, mis võimaldaks 
konkurentsivõimelise ja integreeritud 
gaasituru arendamise, ja 
konsulteerimisprotsessi erapooletuse. Kui 
komisjon leiab, et ameti poolt esitatud 
lõplik suuniste kavand on sobiv alus, 
esitab ta need artikli 14 lõikes 1 osutatud 
komiteele lõplikuks heakskiitmiseks 
vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud 
menetlusele.

Selgitus

Sama, mis ARTIKLI 1 PUNKTI 14 (Artikli 9 lõige 1 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)) 
kohta esitatud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 36
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõike 2 teine lõik (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid ja vastu võtta suuniseid 
lõikes 1 loetletud küsimuste kohta. 
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas määruse 

Komisjon võib muuta esimeses lõigus 
osutatud suuniseid ja vastu võtta suuniseid 
lõikes 1 loetletud küsimuste kohta lõigetes 
1 a – 1 e sätestatud korras. Kõnealused 
meetmed, mis on kavandatud käesoleva 
määruse väheoluliste sätete muutmiseks 
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täiendamise teel, võetakse vastu artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

muu hulgas määruse täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Muudatusettepanek 37
ARTIKLI 1 PUNKT 14

Artikli 9 lõige 2 a (uus) (määrus (EÜ) nr 1775/2005)

2 a. Komisjon hindab koostöös ametiga 
korrapäraselt suuniste adekvaatsust. 
Vajadusel konsulteerib amet Euroopa 
maagaasi põhivõrguettevõtjate võrgustiku 
ja asjaomaste turuosalistega, tarbijate ja 
lõppkasutajatega, tagamaks et suunistega 
saavutatakse minimaalne ühtlustamistase 
nende poolt hõlmatavates valdkondades.

Selgitus

On vajalik ette näha suuniste adekvaatsuse korrapärane hindamine (lisaks sellele, et 
jälgitakse nende rakendamist liikmesriikides direktiivi ettepaneku artiklis 24e sätestatud 
korras). Vajalikuks võib osutuda veel üks ameti ja ENTSOGi vaheline arutelu voor, 
sealhulgas formaalne konsulteerimine sidusrühmadega.
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SELETUSKIRI

Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1775/2005 maagaasiedastusvõrkudele 
juurdepääsu tingimuste kohta

Üldhinnang

– Kõikide sätete eesmärk on Euroopa vahendite kehtestamine koostöö parandamiseks ja 
siseturu toimimise tugevdamiseks põhivõrguettevõtjate koordineerimise ja gaasihoidlate 
halduritele ette nähtud eeskirjade ühtlustamise kaudu. Ettepaneku eesmärk on ka läbipaistvuse 
ja pikaajaliste perspektiivide suurendamine, et kindlustada gaasivarustus, investeeringute 
kavandamine ja hoida ära tõsiseid häireid. Raportöör on üldiselt põhimõtete tasandil nõus 
kõnealuste eesmärkidega.

– Kolmanda energiapaketi gaasituruga seotud mitmete ettepanekutega tutvudes on raportöör 
veendunud, et tarbijate kaitset tuleb meeles pidada läbipaistvate ja sotsiaalselt piisavate 
meetmete vastuvõtmisega. Määrus on siiski seotud tehniliste meetmetega, mille eesmärk on 
luua võrkudele juurdepääsu jaoks tehniline reguleeriv raamistik. Direktiivi tuleks asjakohaselt 
kasutada õige õigusliku vahendina, et tegeleda tarbijate muredega ELi tasandil. (Avaliku 
teenuse osutamise kohustust käsitlev artikkel 3). Teise võimalusena saab tarbijaid kaitsta 
konkreetsete riigisiseste meetmete abil, mis peavad olema kooskõlas ELi 
konkurentsiõigusega.
– Komisjon tunneb samuti muret kontsentreerumise taseme pärast hulgi- ja 
jaemüügitegevustes, kuid ta ei käsitle turgu iseloomustavat tunnusjoont, jaemüügi 
integreerumist gaasi hulgimüügi ja elektri tootmisega, mis kindlustab tõenäoliselt valitsevate 
äriühingute positsioone. Kogu Euroopas valitsevad turge üha rohkem integreeritud 
jaemüügiettevõtted, kes tegutsevad nii elektri- kui ka gaasiturul. VKEde juurdepääs võrkudele 
peab oluliselt paranema.
– Samuti on üks peamistest muredest see, et praeguse teise energiapaketi rakendamise eri 
etappe ei võeta liikmesriikides nõuetekohaselt arvesse. Kolmanda paketi rakendamise 
tagamise tingimused kujutavad endast suuremat väljakutset, kuna liberaliseerimise teist etappi 
ei ole veel täielikult jõustatud. Seepärast võiks lisameetmete võtmine olla õiguskindlusetuse 
allikaks. Rakendamise tagamiseks tuleks lisaks õigusrikkumismenetlustele leida praktilised 
õiguskaitsevahendid.

I. Põhivõrguettevõtjate koostöö: maagaasi põhivõrguettevõtjate Euroopa võrgustiku 
(ENTSOG) kui struktuuri, kes vastutab kohustuslike ülesannete eest, loomine on oluline 
samm edasi.
i) volituste tasakaal ENTSOGi, riiklike reguleerivate asutuste ja ameti vahel: Raportöör on 
seisukohal, et ENTSOGi koostöövaldkond on liiga üldjoontes määratletud (ühtlustatud 
tehniliste ja turureeglite vastuvõtmine, mis hõlmavad julgeolekueeskirju, kuid ka 
kauplemiseeskirjad, võrkude juhtimise kooskõlastamine, 10-aastase investeerimiskava 
vastuvõtmine, võrgu arengukavade avaldamine). Ta usub, et ENTSOG kui Euroopa 
Komisjoni tegevusega paralleelne kaasreguleerimise vorm peaks piirduma tehniliste 
küsimustega, mis on seotud kolmandate isikute juurdepääsuga võrgustikule, turvalisuse ja 
usaldusväärsuse ning koostalitlusvõimet käsitlevate eeskirjadega, tegevuskorraga. Raportöör 
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soovitab ENTSOGi poolt koostatavatele reeglitele ja eeskirjadele rangemat kohaldamisala, 
mis piirduks põhivõrgu haldusega.

Sellest tulenevalt on raportöör seisukohal, et kuna ameti asutamine on ülioluline samm edasi 
integreeritud turu suunas, võiks selle volitusi tugevdada, et kiita heaks ENTSOGi poolt välja 
töötatud tööprogramm, jälgida piirkondlikku koostööd käsitlevaid põhivõrguettevõtjate 
algatusi ja need läbi vaadata ning koordineerida 10-aastase investeerimiskava koostamist. 
Raportöör soovitab samuti, et amet kiidaks heaks ENTSOGi poolt koostatud reeglid.

ii) teiste ettevõtjate ja sidusrühmade kaasatus gaasiturul: Lisasätted, millega tagatakse 
nõuetekohane mehhanism eelnevaks konsulteerimiseks sidusrühmadega, tuleks ette näha muu 
hulgas Euroopa Energiakaubanduse Soodustamise Assotsiatsiooni (EASEE-Gas) osalusel. 
Konsulteeritakse kõigi huvitatud pooltega, sealhulgas tootjate, võrguettevõtjate, tarnijate ja 
tarbijatega.
Amet peaks ettepanekuid ja soovitusi tehes vastutama ka konsulteerimise eest kõigi 
sidusrühmadega.

II. Turu integreerimine piirkondlike algatuste kaudu: uus reguleeriv raamistik edendab 
piirkondlikke algatusi põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate asutuste vahel, et tagada võrgu 
optimaalne haldamine ja asjakohased investeerimiskavad ning nende täitmine.
i) vajalik samm edasi integreeritud siseturu poole: Raportöör on seisukohal, et piirkondliku 
koostöö mõõde ei ole ettepanekus selgelt määratletud, kuigi see on oluline samm integreeritud 
siseturu poole. On oluline ühendada nn energiasaared, nagu Balti riigid ja Pürenee poolsaar.

Raportöör soovitab seetõttu, et gaasisektorit käsitlevas määruses tuleks põhivõrguettevõtjatele 
kehtestada täpne kalender ja piirkondlikul tasandil rakendatavad konkreetsed eesmärgid 
ühtsete kasutajaliideste loomiseks. Raportöör tunneb ka muret selle üle, kuidas määratleda 
ameti rolli piirkondlikku koostööd käsitlevates põhivõrguettevõtjate algatustes ning annaks 
ametile volitused tagada piirkondade tehniliste ja reguleerivate raamistike vajalik lähenemine 
ning piirkondliku investeerimiskava järelevalve.

ii) kuidas saab määrus muuta piirkondlikud algatused praktiliselt toimivateks? Komisjoni 
ettepanekuid saaks tugevdada ühtsete kasutajaliideste (nt üheakna süsteem) loomise kaudu, 
tagades kaubanduslikud funktsioonid mitmete põhivõrguettevõtjate nimel piirkondlikul 
tasandil. Valdkonnad, milles põhivõrguettevõtjad on kohustatud koostööd tegema, tuleks 
selgemalt määratleda. Põhivõrguettevõtjad võiksid kaaluda selgelt määratletud kohustusega 
piirkondlike üksuste loomist.

III. Varustuskindlus: Raportööri arvamuse kohaselt on tingimata vajalik, et määruse sätteid 
vaadataks läbi varustuskindluse vaatenurgast.

– Investeeringute kavandamine: vastavalt määruse eelnõule koostaks ENTSOG 10-aastase 
vabatahtliku võrguarenduse kava ELi tasandil.
i) vajadus tugevdada investeeringute arengukava: Investeeringute kavandamine peaks 
tuginema turu kasutajate seisukohtadele ja vajadustele riiklikul tasandil, kus 
põhivõrguettevõtjad kavandavad iseseisvaid investeeringuid, ja samuti ELi tasandil. 
Raportöör arvab, et riiklikud reguleerivad asutused peaksid kõnealused kavad heaks kiitma –
ja mitte üksnes need ametile nõuannete saamiseks esitama – ning nende üle ranget 
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järelevalvet teostama, kui me tahame, et need tõhusaks muutuksid; selgitada tuleks 
kooskõlastamist riiklike, piirkondlike ja Euroopa kavade vahel.
ii) investeerimiskavasid peavad võrdselt välja töötama kõik põhivõrguettevõtjad, hoolimata 
direktiivis lõplikult vastuvõetavatest turustruktuuridest (omandisuhete eraldamine, iseseisev 
süsteemihaldur või muud lahendused). 
Investeerimiskava üle peaksid järelevalvet teostama amet ja riiklikud reguleerivad asutused, 
tagamaks, et vajalikud investeeringud tehtaks õigeaegselt. Raportöör on praegu siiski 
seisukohal, et tema raport peab arenema paralleelselt parlamendi tegevusega maagaasi turgu 
käsitleva kavandatava direktiivi asjakohaste sätete osas. Ta peab liiga varajaseks 
erimehhanismi sisseviimist, mis käsitleb investeeringute rakendamist, riiklike ja Euroopa 
kavade vahelise seost ning riiklike reguleerivate asutuste investeeringute kinnitamiskorda. 
Esialgu pakub raportöör välja lisameetmed, mis kaasaksid vähemalt ameti Euroopa 10-aastase 
investeerimiskava ettevalmistamisse.

– Juurdepääs hoidlatele: gaasihoidlate haldurite reguleerivat raamistikku tuleks ühtlustada 
vastavalt headele tavadele ning suunistele, mille on juba kehtestanud elektri- ja gaasisektori 
Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (ERGEG). Praeguse määruse kehtivaid sätteid, mis 
käsitlevad põhivõrguettevõtjaid, tuleks laiendada gaasihoidlate halduritele ja ulatuslikult 
veeldatud maagaasi terminalidele, et luua ühine lähenemisviis kolmandate isikute 
juurdepääsule.

i) raportöör on seisukohal, et hoidlatele juurdepääsu käsitlevad eeskirjad ei tohi pikaajalist 
varustuskindlust ohtu seada. Seoses direktiiviga 2004/67/EÜ, mis käsitleb maagaasitarnete 
kindlust, lisati artikli 5a sätetele punkt, milles kehtestatakse mõned kaitsemeetmed.
ii) kindlalt tuleks määratleda ülekoormusega tegelemise eeskirjad, mida kohaldavad 
põhivõrguettevõtjad, gaasihoidlate ja veeldatud maagaasi hoidlate haldurid (katkestatava 
võimsuse ja igapäevase juurdepääsu alusel) ning need peaksid võtma arvesse vähemalt 
pikaajaliste lepingute ja paindlikkusmehhanismide olemasolu.

IV. Läbipaistvusnõuded: kavandatav määrus laiendab põhivõrguettevõtjate jaoks juba 
kehtivaid läbipaistvusnõudeid, et need hõlmaksid kaubandusliku gaasi varud, nõudluse ja 
võimsuse olemasolu prognoosid, võrgu tasakaalustamise kulud ja kauplemisvõime. Uusi 
sätteid kohaldatakse ka põhivõrguettevõtjate suhtes seoses nõudlust ja pakkumist käsitlevate 
eel- ja järelandmetega ning süsteemi tasakaalustamiseks võetud meetmetega.
Kuigi kõnealused sätted kujutavad endast olulist teetähist tegevuse läbipaistvuse 
suurendamisel, tuues kasu kõikidele turuosalistele, ja kuigi juurdepääsuõigus on seaduslik, 
hindab raportöör, et eeldusel, et tagatakse asjakohane ärisaladus, selliste andmete avaldamine 
üldiselt tugevdab turgu. Tuleb siiski meelde tuletada, et teatavad gaasitehingud on äriliselt 
tundlikud. Mõned kaitsemeetmed lisati vajaduse korral. 

V. Institutsioonilised aspektid: Määrus ei ole piisavalt selge komiteemenetluse osas seoses 
ENTSOGi õigustega: 
i) ühest küljest, kui ENTSOGil on ülesanne reeglid välja töötada, võib komisjon sekkuda 
kindlatel asjaoludel komiteemenetluse teel, kui leitakse, et tehnilised või turureeglid, mille 
ENTSOG on vastu võtnud, ei taga mittediskrimineerimist, tõhusat konkurentsi ega teenuse 
tõhusat toimimist; 
ii) teisest küljest, komisjon võib artikli 9 kohaselt sõltumata olukorrast teha algatusi ja võtta 
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vastu suuniseid samas valdkonnas, et määratleda üksikasjalikult kolmandate isikute 
juurdepääsuteenused, võimsuse jaotamise mehhanismid, ülekoormusega tegelemise korra jne.
Võttes arvesse suurt teemade hulka, mille puhul nähakse ette suuniste vastuvõtmine, teeb 
raportöör ettepaneku, et selge ja jõulise eelmenetlusega tuleks koostöös ametiga ja 
sidusrühmadega konsulteerides kujundada ja valmistada ette komiteemenetlus. Komisjon 
peaks määratlema ja seadma tähtsuse järjekorda teemade loetelu koostöös kavandatava 
ametiga (ACER), ning suuniste kavandi kohta tuleks läbi viia avalik arutelu või vajaduse 
korral komisjoni ja ACERi poolsed korrapärased hindamised.
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ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,
- no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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