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*** 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
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antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. 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 väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/54/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju
(KOM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0528);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2 ning artikleid 55 
ja 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0316/2007);

– 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
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 
kasutada 20 % ulatuses taastuvaid 
energiaallikaid aastaks 2020. Kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks tuleks võtta kõik 
meetmed, tähtsustades igal võimalikul 
juhul sellise elektrienergia kasutamist.

Or. en
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Selgitus

Taastuvenergiale tuleb tagada eelistatud juurdepääs elektrivõrgule, võimaldades 
liikmesriikidel saavutada taastuvate energiaallikate osas püstitatud eesmärgid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Paljude liikmesriikide turgudel 
domineerivad suured turuosalised. 
Reguleerivatele asutustele tuleb anda 
volitused teha kindlaks turgu valitsev 
elektriettevõtja ja esitada keskmise 
tähtajaga kava turuosa piiramiseks 20 
%ni mis tahes asjaomasel turul. 
Asjaomase turu määratleb komisjon, 
võttes arvesse mis tahes muutusi turu 
geograafilises ulatuses.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega turud, ning 
tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad 
integreeritumaks, laieneb turu geograafiline ulatus; käesolev säte võimaldab seega ettevõtetel 
kasvada koos turgude suurema integreerumisega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Iga rakendatav süsteem peab 
tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide 
konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate 
vahel ega tohi riikide reguleerivate 
asutuste jaoks luua koormavat ja aeglast 
reguleerivat korda, mille rakendamine on 
raske ja kulukas.
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Or. en

Selgitus

Mis tahes kasutuselevõetav süsteem peab olema tõhus ja lihtne.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsi arendamiseks 
elektrienergia siseturul peab mitte-
kodutarbijatel olema võimalik valida 
endale tarnija ning sõlmida 
elektrienergiaga varustamise leping 
mitme tarnijaga. Tarbijaid tuleb kaitsta 
lepingu ainuõiguse klausli eest, mille 
mõju seisneb konkureerivate ja/või 
täiendavate pakkumiste väljaarvamises.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks peab olema võimaldada tarbijatel kasu saada madalamatest 
elektrienergia hindadest ja seega tuleks ära hoida, et turgu valitsevad tarnijad lisavad 
klientidega sõlmitavatesse lepingutesse ainuõiguse klausli. Ainuõigusi puudutavad klauslid ei 
luba mitte-kodutarbijatel valida mitu tarnijat, mis võimaldaks märkimisväärselt vähendada 
nende elektriarveid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõte ei saaks üheski teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi 

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult 
eraldada kogu ühenduses, et ükski 
ühenduse võrguettevõtja ega tema 
sidusettevõte ei saaks üheski teises 
liikmesriigis tegeleda tarnimise või 
tootmisega. See kehtib ühtviisi nii ELi 
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äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute 
suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse 
järjekindel eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele volitus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada nõuete 
järjekindel täitmine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustest 
kinnipidamine, on komisjonil õigus üle 
vaadata reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

äriühingute kui ka ELi väliste äriühingute 
suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse 
järjekindel eraldamine kogu ühenduses, 
antakse reguleerivatele asutustele volitus 
keelduda eraldamiseeskirjadele 
mittevastavate põhivõrguettevõtjate 
sertifitseerimisest. Et tagada nõuete 
järjekindel täitmine kogu ühenduses ja 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustest 
kinnipidamine, on ametil õigus üle vaadata 
reguleerivate asutuste 
sertifitseerimisotsused.

Or. en

Selgitus

Ametit võib kasutada kui ausat vahendajat, et tagada, et kõik liikmesriigid töötavad samadel 
alustel. Ametil oleks komisjonist rohkem tehnilisi oskusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riikide reguleerivate asutuste 
volituste mis tahes ühtlustamisega peab 
kaasnema võimalus elektriettevõtjatele 
stiimuleid pakkuda ning nende vastu 
sanktsioone rakendada. Ametile tuleb 
anda piisavad volitused võtmaks enda 
peale kõikides liikmesriikides võrdsuse 
tagamine stiimulite ja sanktsioonide osas 
ning suuniste andmine selliste meetmete 
võtmise kohta.

Or. en

Selgitus

Amet peab tagama ühtse lähenemisviisi kõnealustele meetmetele. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Energeetikasektorit ja finantsturge 
reguleerivad asutused peavad tegema 
koostööd, et võimaldada üksteisel saada 
ülevaade asjaomastest turgudest, ning 
omama õigust saada gaasi- ja 
elektrienergia ettevõtjatelt vajalikku teavet 
koos asjakohaste uurimisõiguste ja 
piisavate volitustega vaidluste 
lahendamiseks, ning õigust rakendada 
tõhusaid sanktsioone.

Or. en

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Elektrienergia siseturu 
tõhusa avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd 
teiste asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil elektriturgu tõhusalt kontrollida, 
ning vajaduse korral suutma rakendada käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste 
mittetäitmisel elektriettevõtjate suhtes tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Tarbijad peaksid olema käesolevas 
direktiivis kesksel kohal. Kehtivaid 
tarbijaõigusi tuleb tugevdada ja tagada 
nende rakendamine, tarbijaõigused 
peaksid olema läbipaistvamad ja tarbijad 
paremini esindatud. Tarbijakaitse peab 
tagama, et kõik tarbijad saavad kasu 
konkurentsile rajatud turust. 
Tarbijaõigusi peavad jõustama riikide 
reguleerivad asutused stiimulite loomise 
ja sanktsioonide rakendamise kaudu 
ettevõtjate suhtes, kes eiravad 
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tarbijakaitse- ja konkurentsieeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Energiapuudus on ühenduses üha 
suurenev probleem. Liikmesriikidel tuleks 
välja töötada riiklikud tegevuskavad 
energiapuudusega tegelemiseks ja 
kaitsetumatele tarbijatele taskukohaste 
hindade tagamiseks. Vaja on integreeritud 
lähenemisviisi ning võetavad meetmed 
peaksid sisaldama soodustariife vastavalt 
sotsiaaltingimustele ning parandatud 
energiatõhusust elamumajanduse jaoks. 
Käesolev direktiiv peaks vähemalt 
võimaldama kaitsetumate tarbijate 
positiivset diskrimineerimist 
hinnakujunduse mudelite seisukohalt. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Tõelise Euroopa võrgu 
väljaarendamine peaks olema käesoleva 
direktiivi eesmärk ning sellisel juhul 
peaks selliste reguleerimisega seotud 
küsimuste, nagu piiriülene võrkude 
vastastikune sidumine ning piirkondlikud 
turud, eest vastutama amet.

Or. en
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Selgitus
Piiriülese vastastikuse võrkude sidumise ja piirkondlike turgude selge, läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva arendamise ning juhtimise tagamiseks peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Esimene samm täielikult 
integreeritud Euroopa elektrivõrgu 
arendamise suunas peaks olema 
tõhustatud piirkondlik koostöö, 
ühendades lõpptulemusena Euroopa 
Liidu praegused „energiasaared”.

Or. en

Selgitus
Tõelise Euroopa võrgu väljaarendamine peaks olema käesoleva direktiivi eesmärk ning 
kõnealuste piirkondade ühendamine on ülioluline samm selles suunas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 lõige -1 (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega: 
„Artikkel 1
Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
elektrienergia tootmise, edastamise, 
jaotamise ja tarnimise ühiseeskirjad 
integreeritud ja konkurentsivõimeliste 
energiaturgude loomiseks Euroopa 
Liidus. Selles sätestatakse elektrisektori 
korraldamise ja toimimise, turulepääsu, 
pakkumiskutsete suhtes kohaldatavate 
kriteeriumide ja menetluste ning lubade 
andmise ja võrkude haldamisega seotud 
eeskirjad. Lisaks sätestatakse 
universaalteenuse osutamise kohustus ja 
elektritarbijate õigused ning selgitatakse 
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konkurentsialaseid kohustusi.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artiklis 1, kuid olemasolevasse teksti on lisatud 
uusi osi)

Selgitus
Direktiivi reguleerimisala tuleks laiendada, et tagada tarbijatele direktiivis keskne koht. 
Samuti tuleks rõhutada seost konkurentsialaste kohustustega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 35 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Lisatakse järgmine punkt:
„35. aus konkurents avatud turul –
püüdlemine olukorra poole, kus ühegi 
ettevõtte turuosa ei ületa 20 % 
asjaomasest turust;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 35)

Selgitus

Käesolev muudatus avab liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega (kes on mitmel 
juhul olnud süüdi võimu kuritarvitamises) turud, ning tagab teistele turuosalistele õiglase 
juurdepääsu võrgule. Kuna turud muutuvad integreeritumaks, laieneb turu geograafiline 
ulatus; käesolev säte võimaldab seega ettevõtetel kasvada koos turgude suurema 
integreerumisega.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 36
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Lisatakse järgmine punkt:
„36. energiapuudus – kodumajapidamine, 
mis ei suuda vastuvõetava standardi 
kohaselt kodu kütta. Aluseks on võetud 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
soovitatud tasemed, mille kohaselt peab 
kasutatava eluruumi temperatuur olema 
vähemalt 18 °C (sõltuvalt ruumi 
funktsioonist 18–22 °C). Mõiste hõlmab 
ka suutlikkust osta mõistliku hinna eest 
koju teisi elektrienergiateenuseid. 
Kodumajapidamises valitseb 
energiapuudus, kui kodumajapidamise 
kogukulutustest on kulutused energiale 
kaks korda suuremad riiklikust 
keskmisest energiakulutusest;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 36)

Selgitus

Määratluse puudumise tõttu ei kogu paljud liikmesriigid ametlikult andmeid suure arvu 
kodanike kohta, kes elavad energiapuuduses. Ühise määratluse väljatöötamine aitab 
liikmesriikides teadvustada probleemi ulatust ja peaks neid julgustama võtma meetmeid 
sellega tegelemiseks. Käesolev määratlus põhineb rühma Euroopa teadlaste poolt läbiviidud 
uurimusel ja tagab suhtelise arvestuse, mida saab kohaldada kogu Euroopa Ühenduses. See 
on suunatud madala sissetulekuga kodumajapidamistele, kes maksavad energia eest 
proportsionaalselt rohkem kui kõrge sissetulekuga kodumajapidamised. 

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 1 alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 2 punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) Lisatakse järgmine punkt:
„37. taskukohane hind – hind, mille 
liikmesriigid määravad kindlaks riiklikul 
tasandil, konsulteerides seejuures riiklike 
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reguleerivate asutuste, sotsiaalpartnerite 
ja asjaomaste sidusrühmadega ning võttes 
arvesse artikli 2 punktis 36 sätestatud 
energiapuuduse määratlust;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 2 lisatakse uus punkt 37)

Selgitus

Taskukohane hind tuleks kindlaks määrata liikmesriikide tasandil, kuna tegemist on selgelt 
subsidiaarsusega seotud küsimusega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Artikli 3 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Liikmesriigid tagavad, et kõikidele 
kodutarbijatele ja [...] väikestele 
ettevõtetele (st ettevõtted, millel on kuni 
50 töötajat ja mille aastakäive või 
bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot) 
osutataks universaalteenust, mis 
tähendab, et neil on õigus saada oma 
territooriumil kindlaksmääratud mahus 
elektritarneid taskukohase, hõlpsasti ja 
selgelt võrreldava ning läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva hinnaga. 
Kõnealustel tarbijatel on õigus valikule, 
õiglusele, esindatusele ja hüvitusele. 
Teenuse kvaliteet peaks olema 
elektrienergia ettevõtjate kohustuste seas 
kesksel kohal. Universaalteenuse 
osutamise tagamiseks võivad 
liikmesriigid kindlaks määrata 
viimasena vastutava tarnija. 
Liikmesriigid kehtestavad 
jaotusettevõtetele kohustuse ühendada 
tarbijad võrku sellistel tingimustel ja 
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selliste tariifidega, mis on kehtestatud 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korras. 
Ükski käesoleva direktiivi säte ei takista 
liikmesriike tugevdamast kodutarbijate, 
väikeste ja keskmise suurusega tarbijate 
turupositsiooni, edendades kõnealuse 
tarbijaliigi esindajate vabatahtlikku 
koondumist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi) 

Selgitus

Elektrienergia on tarbijate igapäevaelu jaoks hädavajalik ning elektrienergiale juurdepääsu 
tagamine taskukohase hinna eest on ülimalt oluline. Erandlike asjaolude tõttu, mis mõjutavad 
elektrituru avanemist, tuleb tagada tarbijate õiguste kaitse. Universaalteenuse osutamine on 
oluline vahend tarbijakaitse tagamisel. Tõelise universaalteenuse tagamiseks tuleks välja 
töötada suunised, milles rõhutatakse muret madala sissetulekuga ja kaitsetumate tarbijate 
pärast.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b) Artikli 3 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja 
tagada tarbijakaitse kõrge tase ning 
tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate 
piisava kaitse, sealhulgas võrgust 
väljajätmise keeld selge maksevõimetuse 
korral. Selleks tunnistavad liikmesriigid 
artiklis 2 sätestatud energiapuudust ning 
esitavad kaitsetumate tarbijate 
määratluse. Liikmesriigid tagavad 
kaitsetumate tarbijatega seotud õiguste ja 
kohustuste kohaldamise ning eelkõige 
võtavad meetmeid kaugetes piirkondades 
asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil 
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tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, 
eriti seoses lepingutingimuste 
läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste 
lahendamise mehhanismidega. 
Liikmesriigid tagavad vabatarbijatele 
reaalse võimaluse tarnijat vahetada. 
Vähemalt kodutarbijate osas peaksid 
nimetatud meetmed hõlmama A lisas
sätestatud meetmeid.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikele 5 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Avaliku ja universaalteenuse osutamise kohustuse raames tuleks tähelepanu suunata 
kaitsetumate tarbijate õigustele. Sellised meetmed on praeguses direktiivis juba olemas, kuid 
neid tuleks tugevdada, tunnistades energiapuudust, ning rakendada täielikult ühtlustatud 
eeskirjade kaudu.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Liikmesriigid võtavad riiklike 
energiaalaste tegevuskavade raames 
vajalikud meetmed energiapuudusega 
tegelemiseks, et tagada energiapuudust 
kannatavate inimeste arvu reaalne 
vähenemine, ning teavitavad sellistest 
meetmetest komisjoni. Liikmesriigid 
võivad universaal- ja avaliku teenuse 
osutamise kohustuse täitmise tagamiseks 
kasutada integreeritud lähenemisviisi. 
Sellised meetmed võivad sisaldada 
eritariife kaitsetumatele tarbijatele ja 
kodumajapidamistele ning peavad 
parandama energiatõhusust. Komisjon 
esitab näitajad, mille abil kontrollida 
selliste meetmete mõju energiapuudusele. 
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Kõnealused meetmed ei takista artiklis 21 
sätestatud turu avanemist.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklisse 3 lisatakse uus lõige 5 a)

Selgitus

Energiapuudus on suurenev probleem kõikides liikmesriikides. Vaja on integreeritud 
lähenemisviisi ja riikide reguleerivate asutuste roll on ülioluline. Komisjon peaks vastutama 
liikmesriikide edusammude kontrollimise eest kõnealuses valdkonnas ning tegema teatavaks 
liikmesriikide poolt energiapuudusega tegelemiseks võetud edukad meetmed.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d) Artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkt a 
asendatakse järgmisega:
„a) iga energiaallika osakaal tarnija 
eelmise aasta kogu kütusetarbes, mis on 
esitatud liikmesriikide piires ühtlustatud 
ja terviklikul kujul, et andmed oleksid 
kergesti võrreldavad;”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivis 2003/54/EÜ, kuid on lisatud „mis on esitatud liikmesriikide 
piires ühtlustatud ja terviklikul kujul, et andmed oleksid kergesti võrreldavad”)

Selgitus

Selge ja kergesti arusaadava teabe esitamine on tarbijatele ülioluline, et nad saaksid võrrelda 
sarnaseid tarnijaid.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e) Artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkt b 
asendatakse järgmisega:
„b) [...] avalikkusele kättesaadavad 
andmed vähemalt elektritarnija eelmise 
aasta kütusetarbest elektrienergia 
tootmisel tekkinud CO2 heite ja 
radioaktiivsete jäätmete kohta.”

Or. en

(Muudetakse direktiivi 2005/54/EÜ artikli 3 lõike 6 esimese lõigu punkti b)

Selgitus

Kõikidel tarbijatel ei ole juurdepääsu Internetile ning seepärast tuleb kõnealune teave lisada 
arvele. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 f (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõike 6 kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f) Artikli 3 lõike 6 kolmas lõik 
asendatakse järgmisega:
„Riikide reguleerivad asutused võtavad 
vajalikke meetmeid, et tagada tarnijate 
poolt käesoleva artikli alusel tarbijatele 
esitatava teabe usaldusväärsus.
Liikmesriikide ja asjaomaste turgude 
teabe esitamist käsitlevad eeskirjad 
ühtlustatakse. Nende rakendamist 
kontrollib amet.”
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Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 3 lõikesse 6 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Et tarbijad saaksid kasutada oma õigust tõelisele valikule, peaks neil olema juurdepääs 
andmetele, mis aitavad kaasa nii sotsiaalsete kui ka keskkonnalaste eesmärkide 
saavutamisele. Tarbija valik peaks tähendama seda, et tarbija saab võrrelda sarnaseid 
andmeid. Andmete esitamine tuleks ühtlustada kõikide elektrienergia tarnijate seas. 
Järjepidevus tagab läbipaistvuse ning parandab kliendi suutlikkust vahetada tarnijaid ja teha 
tarnija suhtes teadlik valik.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 g (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g) Artikli 3 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
„7. Liikmesriigid rakendavad sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse ja 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikke meetmeid, mis 
peavad tagama eelkõige madalama 
sissetulekuga tarbijate diskrimineerimise 
vältimise ning võivad hõlmata 
energiatõhusust edendava nõudluse 
juhtimise meetmeid ning 
kliimamuutustega võitlemise vahendeid 
ja varustuskindlust. Need meetmed 
võivad eelkõige ja vajadusel kõiki 
olemasolevaid riiklikke ja ühenduse 
vahendeid kasutades anda 
majanduslikke stiimuleid vajaliku 
võrgu-infrastruktuuri hooldamiseks ja 
ehitamiseks, sealhulgas võrkude 
vastastikuse ühendamise võimsus.”

Or. en

(Muudatusettepanekuga muudetakse direktiivi 2005/54/EÜ artikli 3 lõiget 7, lisades 
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täpsustuse „peavad tagama eelkõige madalama sissetulekuga tarbijate diskrimineerimise 
vältimise”)

Selgitus

Praegu kannatavad diskrimineerimise all paljud tarbijad, eelkõige madala sissetulekuga ja 
teatavates geograafilistes piirkondades elavad tarbijad.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 h (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 h) Artikli 3 lõike 7 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„7 a. Energiatõhususe edendamise ja 
energiapuuduse vähendamise eesmärgil 
volitavad riikide reguleerivad asutused 
elektrienergia tarnijaid võtma kasutusele 
hinnakujunduse mudelid, mis hõlmavad 
rühmatariifide tõstmist, mille kaudu hind 
tõuseb suurema tarbimistaseme jaoks. 
Riikide reguleerivad asutused tagavad, et 
see osa tarbimisest, mille suhtes kehtib 
madalam hind, on võrdväärne madalama 
sissetulekuga kodumajapidamiste 
tüüpilise tarbimisega.”

Or. en

(Direktiivi 2005/54/EÜ artiklisse 3 lisatakse uus lõige 7 a)

Selgitus

Kõnealune tariifide kujundamise mudel pööraks praeguse hinnakujunduse mudeli pea peale. 
Ajal, mil me püüame vähendada energiatarbimist, pakub praegune hinnakujunduse mudel 
seda madalamaid hindu, mida rohkem energiat tarbitakse. Kõnealune mudel peaks olema 
elektriettevõtjate jaoks hindade suhtes neutraalne, kuid pakkuma stiimuleid energiatõhususe 
jaoks. See hakkab toimima, kui kasutusele võetakse tõhusad arvestid.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 1 i (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 3 lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 h) Artikli 3 lõike 7 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„9 a. Kui suudetakse tõestada, et 
elektriettevõtjad on saastekvootidega 
kauplemise süsteemi sertifikaatide kulud 
tarbijatele edasi kandnud, samas kui neile 
on kõnealused sertifikaadid tasuta 
eraldatud, võivad liikmesriigid nõuda 
asjaomastelt ettevõtjatelt täiendava 
maksustamise kaudu tagasimakseid. 
Laekumisi kasutatakse energiatõhususe 
edendamiseks makse sissenõudnud 
liikmesriigis.”

Or. en

(Direktiivi 2005/54/EÜ artiklisse 3 lisatakse uus lõige 9 a)

Selgitus

Mitmed ettevõtjad on teeninud saastekvootidega kauplemise süsteemi abil teenimatut kasumit, 
kui nad neile tasuta eraldatud sertifikaadid oma nominaalkulude alusel tarbijatele edasi 
kannavad. 

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võib vastu võtta käesoleva 
artikli rakendussuunised. See meede, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 

10. Komisjon võtab aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist vastu
käesoleva artikli rakendussuunised. See 
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väheolulisi sätteid seda täiendades, 
võetakse vastu artikli 27b lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

meede, mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Tegemist peaks olema siduva meetmega, mis on vaja võtta õigeaegselt. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Liikmesriigid teevad omavahel 
koostööd, et integreerida oma siseriiklikud 
turud vähemalt piirkondlikul tasandil. 
Eelkõige edendavad liikmesriigid 
võrguettevõtjate piirkondliku tasandi 
koostööd ning tugevdavad oma õigusliku 
ja reguleeriva raamistiku järjepidevust. 
Piirkondliku koostööga hõlmatud 
geograafiline piirkond vastab geograafilise 
piirkonna määratlusele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. 
aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 (milles 
käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.

5a. Liikmesriigid ja riikide reguleerivad 
asutused teevad omavahel koostööd, et 
integreerida oma siseriiklikud turud 
vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige 
edendavad liikmesriigid võrguettevõtjate 
piirkondliku tasandi koostööd eesmärgiga 
realiseerida konkurentsivõimeline 
Euroopa turg ning hõlbustada oma 
õigusliku ja reguleeriva raamistiku
ühtlustamist. Piirkondliku koostööga 
hõlmatud geograafiline piirkond vastab 
piirkondade määratlusele vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 
2003. aasta määruse (EÜ) nr 1228/2003 
(milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu 
tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses) 
artikli 2h lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Piirkondlik koostöö võib soodustada turgude integratsiooni ja konkurentsile rajatud Euroopa 
turu loomist. Selleks et tagada, et piirkondlik koostöö viib ühtlustatud ja tõelise 
üleeuroopalise turu tekkimiseni, tuleks ka reguleerivatelt asutustelt, põhivõrguettevõtjatelt ja 
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energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametilt nõuda piirkondadevahelist 
koostööd. Samuti tuleks koostööametit volitada andma sobivaid soovitusi turgude 
integreerimise hõlbustamiseks. Mis tahes samm piirkondlike turgude suunas ei tohi muutuda 
välistavaks ning kõnealuste turgude suhtes on vajalik selge reguleeriva raamistiku olemasolu, 
vastasel juhul on oht reguleerimisega seotud tühimiku tekkeks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 5a lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„Amet teeb koostööd riikide reguleerivate 
asutuste ja sõltumatute 
süsteemihalduritega (vastavalt käesoleva 
direktiivi IV peatükile), et tagada 
konkurentsile rajatud Euroopa turu 
realiseerimise eesmärgil reguleerivate 
raamistike piirkondadevaheline 
lähenemine. Kui amet leiab, et selline 
koostöö nõuab siduvaid eeskirju, esitab ta 
selle kohta kohased soovitused. 
Piirkondlikel turgudel saab ametist 
vastutav reguleeriv asutus.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 5a lisatakse uus lõige 2)

Selgitus

Vt eelmise muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 6 lõike 2 punkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b) Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„i a) liikmesriigi panusega 20 % ulatuses 
taastuvate energiaallikate kasutamise 
eesmärgi täitmisse 2020. aastaks;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõikele 2 lisatakse uus punkt)

Selgitus

Liikmesriigid peavad uute tootmisvõimsuste hindamisel võtma arvesse oma kohustusi seoses 
nõukogu 8.–9. märtsi 2007. aasta järeldustes sätestatud eesmärgiga kasutada 20 % ulatuses 
taastuvaid energiaallikaid. Kõnealuseid eesmärke võib muuta õigusloomega seotud protsessi 
kaudu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 6 lõike 2 punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c) Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„i b) tootjate vajadusega võtta arvesse 
saastekvootidega kauplemise süsteemi.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artikli 6 lõikele 2 lisatakse uus punkt)

Selgitus

Liikmesriigid peavad uute tootmisvõimsuste hindamisel võtma arvesse ELi saastekvootidega
kauplemise süsteemi mõju.



PR\707408ET.doc 25/69 PE402.516v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 3 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 7 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c) Artikli 7 lõige 5 asendatakse 
järgmisega: 
„5. Liikmesriigid määravad lõigetes 1–4 
kirjeldatud pakkumismenetluse 
korraldajaks, järelevalvajaks ja 
kontrollijaks asutuse või avalik-
õigusliku või eraõigusliku isiku, kes ei 
ole sõltuv elektri tootmise, edastamise, 
jaotamise ja tarnimisega seotud 
tegevustest, kusjuures tegemist võib olla 
artikli 22a lõikes 1 nimetatud riikliku 
reguleeriva asutusega. [...] Asjaomane 
asutus või isik võtab kõik vajalikud 
meetmed, et tagada pakkumistes 
sisalduva teabe konfidentsiaalsus.” 

Or. en

(Direktiivi 2005/54/EÜ artikli 7 lõiget 5 muudetakse, jättes välja lause „kui jaotusvõrgu 
haldur on omandisuhetest lähtuvalt muudest jaotamisega mitteseotud tegevustest täielikult 

sõltumatu, võib pakkumismenetluse korraldamise, järelevalve ja kontrollimise eest 
vastutavaks määrata jaotusvõrgu halduri.”)

Selgitus

Pakkumismenetlusega seonduv peaks olema riikliku reguleeriva asutuse, mitte 
põhivõrguettevõtja kohustus.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel on lubatud teha lõike 1 välja jäetud
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punktidest b ja c erandeid kuni 
[ülevõtmise kuupäev pluss kaks aastat], 
tingimusel, et põhivõrguettevõtjad ei 
moodusta osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast.

Or. en

Selgitus

Käesolev lõige ei ole omandisuhete täieliku eraldamise süsteemis asjakohane.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 4
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8 lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku 
omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, 
mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude 
põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. 
Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine 
ettevõtja, välja arvatud juhul, kui osalejaks 
on artikli 10a alusel tunnustatud 
sõltumatu süsteemihaldur.

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus 
loetakse täidetuks, kui mitu põhivõrku 
omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, 
mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude 
põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. 
Ühisettevõttes ei tohi osaleda üksi teine 
ettevõtja, välja arvatud juhul, kui see 
vastab täielikult käesolevale artiklile.

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjana ei lubata tegutseda mitte ühelgi ettevõttel, kus omandisuhted ei ole 
täielikult eraldatud. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 5
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 8b lõige 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles 
sätestatakse lõigete 6–9 rakendusmenetluse 
üksikasjad. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

13. Komisjon võtab aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist vastu 
suunised, milles sätestatakse lõigete 6–9 
rakendusmenetluse üksikasjad. See meede, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. en

Selgitus

Tegemist peaks olema siduva meetmega, mis on vaja võtta õigeaegselt.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
edendada energiasäästlikkust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni eelkõige 
taastuvate energiaallikate kasutuselvõtmise
ja väiksemate süsinikdioksiidi 
heitkogustega tehnoloogiate levitamise 
tagamiseks.

a) tagada süsteemi pikaajaline võime 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning antud 
majanduslikes tingimustes ja 
keskkonnanõuetele vastavate turvaliste, 
töökindlate ja tõhusate põhivõrkude 
toimimine, hooldus ja arendamine ning 
energiasäästlikkuse, teadusuuringute ja 
innovatsiooni edendamine eelkõige 
taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtmise ja väiksemate 
süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate levitamise tagamiseks. 
Arukate võrkude arendamiseks tehtav töö 
määratakse kindlaks tegevuste 
järkjärgulise ajakava kohaselt, 
konsulteerides riikide reguleerivate 
asutuste ja ametiga. Võrgu arendamisel 
vastutab põhivõrguettevõtja uue 
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infrastruktuuri kavandamise (sealhulgas 
lubade väljastamine), ehituse ja 
kasutuselevõtu eest.

Or. en

Selgitus

Arukate võrkude arendamine ergutab keskkonnateadlikku käitumist ja parandab tarbija rolli 
turu positiivsel mõjutamisel. Et kõik asjaosalised teaksid oma kohustusi, tuleb selles osas 
tõmmata selged piirjooned.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Artikli 9 punkt d asendatakse 
järgmisega: 
„d) anda kõikide teiste võrkude 
halduritele, millega võrk on ühendatud, 
piisavat teavet, et tagada ohutu ja tõhus 
toimimine ...”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 9 punktis d, kuid välja on jäetud
„kooskõlastatud areng ning ühendatud süsteemi koostalitlusvõime”)

Selgitus

Peame sätestama ühtsed standardid, et saaksime töötada ühtse Euroopa süsteemi suunas.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 6 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 9 punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b) Artiklile 9 lisatakse järgmine punkt: 
„f a) koguda kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1228/2003 artikliga 3 põhivõrguettevõtjate 
vahelise hüvitamismehhanismi alusel 
ülekoormustasusid ja makseid, 
võimaldada juurdepääsu kolmandatele 
pooltele ja seda juhtida ning anda sellest 
keeldumise korral põhjendatud seletusi, 
mida jälgivad riikide reguleerivad 
asutused; põhivõrguettevõtjad võtavad 
oma ülesannete täitmisel ennekõike 
arvesse kasu sellele piirkonnale, kus nad 
tegutsevad.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 9 lisatakse uus punkt f a)

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse mõningaid tegevusi, mida peavad teostama 
põhivõrguettevõtjad, kuid samuti tuleb tagada, et juurdepääsu tagamise ebaõnnestumise 
põhjustega tegeldakse läbipaistval viisil.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 10 välja jäetud

Sõltumatud süsteemihaldurid 

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva 
direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjale, võivad 
liikmesriigid lubada artikli 8 lõikest 1 
kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab 
põhivõrgu omaniku ettepaneku alusel 
sõltumatu süsteemihalduri ning kui 
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komisjon kõnealuse määramise kinnitab. 
Igal juhul ei tohi takistata vertikaalselt 
integreeritud ettevõtjaid, kes omavad 
põhivõrku, võtmast artikli 8 lõike 1 
punktis 2 sätestatud nõuete täitmiseks 
vajalikke meetmeid.

2. Liikmesriik võib sõltumatu 
süsteemihalduri heaks kiita ja määrata 
ainult järgmistel juhtudel:

a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
vastab artikli 8 lõike 1 punktide b–d 
nõuetele; 

b) haldurikandidaat on tõendanud, et 
tema käsutuses on artiklis 9 sätestatud 
ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, 
tehnilised ja inimressursid;

c) haldurikandidaat kohustub järgima 
reguleeriva asutuse väljatöötatud 
kümneaastast võrkude arengukava;

d) põhivõrgu omanik on tõendanud, et ta 
suudab täita lõikes 6 sätestatud 
kohustusi. Selleks esitab ta kõik 
kandideeriva ettevõtja ning teiste 
asjassepuutuvate isikutega sõlmitavate 
kokkulepete projektid;

e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta 
suudab täita Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. juuni 2003. aasta määrusest 
(EÜ) nr 1228/2003, milles käsitletakse 
võrkudele juurdepääsu tingimusi 
piiriüleses elektrikaubanduses,*
tulenevaid kohustusi, sealhulgas 
kohustusi seoses põhivõrguettevõtjate 
koostööga Euroopas ja piirkondlikul 
tasandil.

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja 
määravad sõltumatuteks 
süsteemihalduriteks ettevõtjad, kelle 
reguleeriv asutus on sertifitseerinud 
artikli 8a lõike 2 nõuetele vastavana. 
Kohaldatakse artiklis 8b sätestatud 
sertifitseerimismenetlust.
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4. Kui komisjon on teinud otsuse artiklis 
8b sätestatud menetluse kohaselt ja leiab, 
et reguleeriv asutus ei ole tema otsust 
kahe kuu jooksul täitnud, määrab ta 
kuue kuu jooksul energeetikasektorit 
reguleerivate asutuste koostööameti 
ettepanekul ja pärast põhivõrgu omaniku 
ja põhivõrguettevõtja seisukohtade 
ärakuulamist sõltumatu süsteemihalduri 
viieks aastaks. Põhivõrgu omanik võib 
igal ajal teha reguleerivale asutusele 
ettepaneku uue sõltumatu 
süsteemihalduri määramiseks vastavalt 
artikli 10 lõikes 1 sätestatud menetlusele.

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artiklile 3 kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja 
ülekoormustasude kogumise ning 
põhivõrguettevõtjate vahelise 
hüvitamiskorra kohaste maksete eest, 
põhivõrgu haldamise, hoolduse ja 
arendamise eest ning selle eest, et 
investeerimiskavade abil tagatakse pikas 
perspektiivis süsteemi võime rahuldada 
mõistlikku nõudlust. Sõltumatu 
süsteemihaldur vastutab võrgu 
arendamisel uute infrastruktuuride 
kavandamise (sh vastavate lubade 
väljastamise korra väljatöötamise), 
väljaehitamise ja kasutuselevõtmise eest. 
Selleks tegutseb ta käesoleva peatüki 
kohaselt põhivõrguettevõtjana. 
Põhivõrgu omanikele ei tohi panna 
vastutust kolmandatele isikutele 
juurdepääsu võimaldamise ja haldamise 
ega investeeringute kavandamise eest.

6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peab põhivõrgu omanik täitma 
järgmisi ülesandeid:

a) pakkuma sõltumatule 
süsteemihaldurile tema ülesannete 
täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, 
sealhulgas eelkõige kogu vajalikku 
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teavet;

b) rahastama investeeringuid, mille 
tegemise on otsustanud sõltumatu 
süsteemihaldur ja heaks kiitnud 
reguleeriv asutus, või andma nõusoleku 
nende rahastamiseks mõne huvitatud 
isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu 
süsteemihaldur. Asjakohase 
rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv 
asutus. reguleeriv asutus konsulteerib 
enne heakskiitmist varade omaniku ja 
teiste huvitatud isikutega;

c) tagama katte võrgu varadega seotud 
kohustustele, välja arvatud sellele osale 
kohustustest, mis on seotud sõltumatu 
süsteemihalduri ülesannetega;

d) tagama, et lihtsustatakse võrgu 
laiendamise rahastamist, v.a need 
investeeringud, mille puhul ta on 
vastavalt punktile b andnud nõusoleku 
rahastamise kohta huvitatud isiku, 
sealhulgas sõltumatu süsteemihalduri 
poolt. 

7. Asjakohase liikmesriigi 
konkurentsiasutusele antakse tihedas 
koostöös reguleeriva asutusega kõik 
vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt 
jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste 
täitmist põhivõrgu omaniku poolt.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob kaasa bürokraatia ja kuluka regulatiivse kontrolli ning 
pole seega omandisuhete täielikule eraldamisele mõistlik alternatiiv. Raportöör kaalub lisaks 
omandisuhete täielikule eraldamisele mis tahes muud mudelit, mis võib anda kindluse turule 
siseneda soovivatele konkurentidele, välistada huvide konfliktide tekke ja olla sama tõhus kui 
omandisuhete täielik eraldamine.
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a välja jäetud 

Põhivõrgu omaniku eraldamine 

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on 
määratud, peab põhivõrgu omanik, kes 
moodustab osa vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjast, olema vähemalt juriidiliselt 
staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste 
tegemises sõltumatu muust edastusega 
mitteseotud tegevusest.

2. Lõike 1 kohane põhivõrgu omaniku 
sõltumatus peab vastama järgmistele 
miinimumkriteeriumidele:

a) põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavad isikud ei tohi olla tegevad 
otseselt ega kaudselt elektri toomise, 
jaotamise ja tarnimise igapäevase 
juhtimise eest vastutava vertikaalselt 
integreeritud elektriettevõtja 
äriühingustruktuuris;

b) tuleb võtta vajalikud meetmed 
põhivõrgu omaniku juhtimise eest 
vastutavate inimeste kutsehuvidega 
arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik 
tegutseda iseseisvalt; 

c) põhivõrgu omanik kehtestab 
nõuetele vastavuse programmi, milles 
sätestatakse meetmed diskrimineeriva 
käitumise vältimiseks, ning tagab, et 
järelevalve selle täitmise üle oleks 
piisavalt range. Programmis sätestatakse 
töötajate konkreetsed kohustused selle 
eesmärgi saavutamiseks. Nõuetele 
vastavuse programmi eest vastutav isik 
või asutus esitab võetud meetmete 
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aastaaruande reguleerivale asutusele 
ning see avaldatakse.

3. Komisjon võib vastu võtta suuniseid, et 
tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja 
tõhus täitmine põhivõrgu omaniku poolt. 
See meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu artikli 
27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. en

Selgitus

Vt eelmise muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a) Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega: 
„2. Elektrijaamade võrgujärjekord ja 
ühenduste kasutamine määratakse 
kindlaks kriteeriumide alusel, mille 
kiidavad heaks riikide reguleerivad 
asutused ning mis peavad olema 
objektiivsed, avaldatud ning mida tuleb 
kohaldada mittediskrimineerivalt, 
tagades elektrienergia siseturu 
nõuetekohase toimimise. Kriteeriumide 
osas võetakse arvesse olemasolevatest 
elektrijaamadest pärit elektrienergia või 
ühenduste kaudu toimuvate ülekannete 
majanduslikku tähtsusjärjestust ning 
süsteemi tehnilisi piiranguid.”

Or. en
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(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 2, kuid muudetud on olemasoleva 
teksti mõningaid osi)

Selgitus

Riikide sõltumatud reguleerivad asutused on objektiivsemad kui liikmesriikide valitsused.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega: 
„3. Riigi reguleeriv asutus nõuab 
võrguhaldurilt, et elektrijaamade 
võrgujärjekorra koostamisel eelistataks 
elektrijaamu, kus kasutatakse 
taastuvenergia allikaid või jäätmeid või 
kus toimub elektrienergia ja soojuse 
koostootmine, v.a juhtudel, kui see 
ohustab tehnilisi tasakaalustamise 
nõudeid või võrgu turvalisust ja 
töökindlust.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 3, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Taastuvenergiale tuleb tagada eelistatud juurdepääs võrgule, tingimusel et sellega ei kaasne 
tehnilisi tasakaalustamise probleeme. See annab liikmesriikidele võimaluse saavutada oma 
taastuvenergia alased eesmärgid.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 8 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 11 lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 c) Artikli 11 lõige 5 asendatakse 
järgmisega: 
„5. Liikmesriigid võivad riiklike 
reguleerivate asutuste kaudu nõuda 
põhivõrguettevõtjatelt põhivõrgu 
hooldamise ja arendamise, sealhulgas 
võrkude vastastikuse ühendamise 
võimsuse miinimumnõuete järgimist. 
Riikide reguleerivatele asutustele tuleb 
anda laiemad volitused, mis tagavad 
Euroopa tarbija arvessevõtmise nende 
töös.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 11 lõikes 5, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Hooldamist puudutavate otsuste tegemisel peab tarbijakaitse olema esmatähtis, et tagada 
kahjustava mõju ärahoidmine lõpptarbijatele. Praegu puuduvad riikide reguleerivatel 
asutustel volitused Euroopa tarbijate eest hoolitsemiseks, mistõttu otsuste tegemisel peetakse 
silmas vaid riiklikke tarbijaid. Selline olukord peab muutuma, kui soovitakse tõelise Euroopa 
energiaturu õnnestumist. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) Artikli 14 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 
„1. Jaotusvõrguettevõtja vastutab 
süsteemi pikaajalise võime tagamise eest 
rahuldada mõistlikke nõudmisi 
elektrienergia edastamise järele ning 
antud majanduslikes tingimustes oma 
piirkonnas kindla, usaldusväärse ja 
tõhusa elektrijaotussüsteemi toimimise, 
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hoolduse ja arendamise eest, võttes 
nõuetekohaselt arvesse 
keskkonnaküsimusi ja 
energiasäästlikkuse edendamist.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 14 lõikes 1, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjal peaksid eespool sätestatud kriteeriumide täitmiseks olema 
põhivõrguettevõtjaga samad kohustused.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 b) Artikli 14 lõige 4 asendatakse 
järgmisega: 
„4. Liikmesriik nõuab
jaotusvõrguettevõtjalt […], et 
elektrijaamade võrgujärjekorra 
koostamisel eelistataks elektrijaamu, kus 
kasutatakse taastuvenergia allikaid või 
jäätmeid või kus toimub elektrienergia 
ja soojuse koostootmine, v.a juhtudel, kui 
see ohustab tehnilisi 
tasakaalustusnõudeid või võrgu 
turvalisust ja töökindlust.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 14 lõikes 4, kuid muudetud on mõningaid 
olemasoleva teksti osi)

Selgitus

Taastuvenergiale tuleb tagada eelistatud juurdepääs võrgule, tingimusel et sellega ei kaasne 
tehnilisi tasakaalustusprobleeme. See annab liikmesriikidele võimaluse saavutada oma 
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taastuvenergia alased eesmärgid.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 c) Artikli 14 lõike 4 järele lisatakse 
järgmine lõige: 
„4 a. Liikmesriigid pühenduvad kümne 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist arukate arvestite ja võrkude 
paigaldamisele, mis on 
elektrijaotusettevõtete kohustus. Riikide 
reguleerivad asutused töötavad välja 
jooksva programmi, et tagada sätestatud 
kuupäevast kinnipidamine.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 4 a)

Selgitus

Euroopa Liit peaks julgustama liikmesriike paigaldama kindla ajaraamistiku piires arukad 
arvestid ja võrgud, sest kogemused näitavad, et suure tõenäosusega muutuvad tarbijad palju 
energiateadlikumaks, kui neil on paremad teadmised nende isikliku energiatarbimise kohta 
reaalajas, mis aitab kaasa energiatõhususe suurendamisele.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 9 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 14 lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 d) Artikli 14 lõike 4 järele lisatakse 
järgmine lõige: 
„4 b. Liikmesriigid julgustavad 
jaotusvõrkude kaasajastamist viisil, mis 
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soodustab detsentraliseeritud tootmist ja 
tagab energiatõhususe.”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ artiklile 14 lisatakse uus lõige 4 b)

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tegema rohkem eelkõige soojuse ja elektri koostootmise julgustamiseks.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 alapunkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad liikmesriigid tagama järelevalve 
jaotusvõrguettevõtja tegevuste üle, et ta ei 
kasutaks oma vertikaalset integreeritust 
konkurentsi moonutamiseks. Eelkõige ei 
tohi vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja 
kaubamärkidega seotult tekitada segadust 
seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
tarneharu eraldiseisvusega.

3. Kui jaotusvõrguettevõtja moodustab osa 
vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, 
peavad riikide reguleerivad asutused
tagama järelevalve jaotusvõrguettevõtja 
tegevuste üle, et ta ei kasutaks oma 
vertikaalset integreeritust konkurentsi 
moonutamiseks. Eelkõige ei tohi 
vertikaalselt integreeritud 
jaotusvõrguettevõtjad suhtlemisel ja 
kaubamärkidega seotult tekitada segadust 
seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja 
tarneharu eraldiseisvusega.

Or. en

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjate eraldamist käsitlevate sätete järelevalve eest peaksid vastutama riikide 
reguleerivad asutused, et tagada jaotusvõrguettevõtjate sõltumatus.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkti 10 punkt c
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 15 lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjon ei peaks sellekohaseid otsuseid langetama mitte komiteemenetluse, vaid 
kaasotsustamismenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12 
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22a lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3 a. Komisjon võtab vastu 
miinimumstandardid riikide reguleerivate 
asutuste läbipaistvuse ja 
aruandekohustuse kohta, võttes vastu 
suunised selle tagamiseks, et riikide 
reguleerivad asutused järgivad täielikult 
ja tõhusalt lõikeid 1 ja 2. Need meetmed, 
mille eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”
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Or. en

Selgitus

Elektrienergia siseturu tõhusa avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivate asutuste 
suhtes kehtima läbipaistvuse ja aruandekohustuse miinimumstandardid, mis võimaldavad neil 
tõhusalt jälgida elektriturgu.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22b punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja 
tõhusate võrkude arendamine, edendades 
energiatõhusust, võrgu sobivust, 
teadusuuringuid ja innovatsiooni 
nõudluse rahuldamiseks ning 
innovatiivsete taastuvenergiaallikate ja 
väiksemate süsinikdioksiidi heitkogustega 
tehnoloogiate arendamist nii lühikeses 
kui ka pikas perspektiivis;

d) tagada tarbijale madalaima kuluga 
turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate 
võrgusüsteemide arendamine, edendades 
võrgu sobivust ja tagades samas 
energiatõhususe ning väikese ja suure 
ulatusega taastuvenergia integreerituse 
ning hajutatud tootmise nii ülekande- kui 
ka jaotusvõrkudes;

Or. en

Selgitus

Riiklikud reguleerivad asutused ei tohiks mõjutada erinevate energialiikide kasutamist 
liikmesriikides, selle üle tuleks otsustada subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt. 

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teha piiriülestes küsimustes koostööd 
vastava liikmesriigi reguleeriva asutuse või 

b) teha piiriülestes küsimustes koostööd 
vastava liikmesriigi reguleeriva asutuse või 
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reguleerivate asutustega; reguleerivate asutustega ning ametiga;

Or. en

Selgitus

Amet peaks osalema kõikides piiriülestes tegevustes. Läbipaistvate ja õiglaste tavade ning 
investeeringute piisava taseme tagamiseks ei tohi lubada, et tekiksid regulatiivsed tühikud 
seoses piiriüleste ja piirkondlike turgudega.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist 
edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel;

e) tagada, et ei toimuks ristsubsideerimist 
edastus-, jaotus- ja tarnetegevuse vahel,
ning tagada, et jaotus- ja edastustariifid 
määratakse ette kindlaks kogu kehtivuse 
ajavahemiku jaoks;

Or. en

Selgitus

Investeeringute tõhus kavandamine on elektrienergia siseturu arengu jaoks ülimalt oluline 
ning riikide reguleerivad asutused peavad suutma tagada, et tariifid kehtestatakse piisavalt 
vara, et need aitaksid kaasa investeeringute kavandamisele. 

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang, pidades 

f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavad ning esitada oma 
aastaaruandes põhivõrguettevõtjate 
investeerimiskavade hinnang, pidades 
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silmas nende vastavust üleeuroopalisele 
10-aastasele võrgu arengukavale, millele 
viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c lõikes 1;

silmas nende vastavust üleeuroopalisele 
10-aastasele võrgu arengukavale, millele 
viidatakse määruse (EÜ) nr 1228/2003 
artikli 2c lõikes 1; 10-aastase 
investeerimiskavaga tagatakse, et tööjõu 
kvaliteet ja hulk on teenistuskohustuste 
täitmiseks piisavad; 10-aastasest 
investeerimiskavast mittekinnipidamine 
toob kaasa proportsionaalsete 
sanktsioonide määramise kooskõlas ameti 
väljastatud suunistega;

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad vastutama selle eest, et 10-aastased investeerimiskavad 
sisaldavad sätteid, mis tagavad, et tööjõud on võimeline täitma mis tahes avaliku 
teenindamise kohustuse, nagu on sätestatud käesolevas direktiivis. Vaja on tõhusaid, 
asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, mida käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste 
mittetäitmisel saaks elektriettevõtjate suhtes kasutada.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c 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, määratleda teenuse- ja 
tarnekvaliteedi standardid ja nõuded või 
need heaks kiita ning vaadata läbi teenuse-
ja tarnekvaliteedi, võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Or. en

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad saama jälgida teenuse kvaliteeti koos võrgu turvalisuse ja 
usaldusväärsusega, et tagada avaliku teenindamise kohustuse täitmine.
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„i a) jälgida lepingulise piirava tegevuse 
esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite 
kasutamist, mis võib takistada või piirata 
mitte-kodutarbijaid sõlmimast samal ajal 
lepinguid enam kui ühe tarnijaga; 
vajaduse korral teavitavad riikide 
reguleerivad asutused sellisest tegevusest 
riiklikke konkurentsiasutusi;”

Or. en

Selgitus

Mitte-kodutarbijatele oma tarnija valimise võimaldamine ja piirangute vältimine ainuõiguse 
klauslite kaudu aitab arendada konkurentsi siseturul. 

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„i b) tunnistada lepingulist vabadust 
pikaajaliste lepingute ja võimaluse suhtes 
sõlmida varapõhiseid lepinguid, 
tingimusel et need on kooskõlas kehtivate 
ELi õigusaktidega;”

Or. en

Selgitus

Vaja on arendada uusi võimsusi, eriti uutel turule sisenejatel, ning pikaajalised lepingud 
baaskoormuselektrienergia tarbijatega on vajalikud, et kindlustada osa selliste 
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investeeringute rahastamisest. Lisaks vajavad mõned elektrienergia suurtarbijad pikaajalisi, 
prognoositavaid lepinguid, et säilitada konkurentsivõime nende piirkondade suhtes, kus 
sellised lepingud on olemas.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) jälgida aega, mis edastus- ja 
jaotusettevõtjatel kulub ühenduste 
rajamiseks ja parandustöödeks;

j) jälgida aega, mis edastus- ja 
jaotusettevõtjatel kulub ühenduste 
rajamiseks ja parandustöödeks ning 
rakendada kooskõlas ameti suunistega 
sanktsioone, kui seda põhjendamatult 
pikendatakse;

Or. en

Selgitus

Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, mida käesolevas direktiivis 
sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks elektriettevõtjate suhtes kasutada.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Tarbijate tõhusaks kaitseks peavad A lisaga ette nähtud sätted olema täitmisele pööratavad 
ning reguleerivate asutuste käsutuses peavad olema tõhusad, asjakohaseid ja hoiatavad 
sanktsioonid, mida saaks käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel 
elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi 
seoses tarnetariifide vastavusega artiklile 3; 

l) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi 
ja otsuseid seoses tarnetariifide 
vastavusega artiklile 3, et tühistada 
käesoleva direktiivi rakendamise ajaks 
allpool turuväärtust olevad üldised 
reguleeritud lõpptarbija elektrienergia 
hinnad; selle mittetäitmisel tuleks 
rakendada proportsionaalseid 
sanktsioone;

Or. en

Selgitus

Et aidata kaasa siseturu arendamisele eesmärgiga turg avada, tuleb tühistada allpool 
turuväärtust olevad reguleeritud tariifid. Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid 
sanktsioone, mida käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks 
elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„l a) teatada riiklikele 
konkurentsiasutustele ja komisjonile 
nendest liikmesriikidest, kus reguleeritud 
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tariifid on kehtestatud turuhinnast 
madalamatena;”

Or. en

Selgitus

Et aidata kaasa siseturu arendamisele eesmärgiga turg avada, tuleb tühistada allpool 
turuväärtust olevad reguleeritud tariifid. Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid 
sanktsioone, mida käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks 
elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o a) kehtestada või heaks kiita võrgule 
juurdepääsu tariifid ja avaldada tariifide 
määramisel kasutatud meetodid;”

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused peavad saama kehtestada või heaks kiita tariife, et tagada 
kõikidele osalistele õiglane juurdepääs elektriturule; kõnealuste tariifide määramisel 
kasutatud meetodid peavad olema läbipaistvad ja see avaldatakse kooskõlas käesoleva artikli 
lõikega 4.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o b) kehtestada piirhinnad konkurentsile 
avamata turgudel selgelt piiritletud 
ajavahemikuks, et kaitsta tarbijaid 
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väärkohtlemise eest turul; piirhinnad 
kehtestatakse piisavalt kõrged, et need ei 
heidutaks uusi sisenejaid ega halvaks 
olemasolevate konkurentide laienemist;”

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused peavad ülemäärase turuvõimu korral saama kehtestada 
piirhindu, kuid need peavad olema piisavalt kõrged, et mitte heidutada uusi sisenejaid ega 
halvata olemasolevate konkurentide laienemist ja elektrienergia siseturu arengut.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o c) töötada koostöös asjaomaste 
planeerimisasutustega välja suunised 
piiratud tähtajaga litsentsimiskorra kohta, 
et julgustada uusi sisenejaid tegelema 
tootmise ja kaubandusega; kõnealused 
suunised kiidab heaks amet, et tagada 
liikmesriikides planeerimise ühtlustatud 
miinimumtase;”

Or. en

Selgitus

Paljud uued sisenejad peavad praegu sisenemist elektrienergia tootmise ja kaubanduse turule 
raskeks.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 1 punkt o d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„o d) tagada, et hulgimüügihinna 
kõikumised on läbipaistvad.”

Or. en

Selgitus

Et tagada kõikidele turuosalistele võrdsed mängureeglid, peab teave mis tahes muutuste 
kohta hulgimüügihindades olema kättesaadav.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas 
virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase 
toimimise tagamiseks;

b) uurida koostöös riikliku 
konkurentsiasutusega elektrienergiaturu 
toimimist ja konkurentsieeskirjade 
rikkumiste puudumisel otsustada, kas ja 
milliseid meetmeid on vaja võtta tõhusa 
konkurentsi toetamiseks ja turu, sealhulgas 
virtuaalsete elektrijaamade nõuetekohase 
toimimise tagamiseks; tagades, et tõelisele 
konkurentsile rajatud ELi turg luuakse 
tootmisvõimsuse järkjärgulise 
vabastamise kaudu tegeliku hinna eest 
nii, et 2020. aastaks ei kuulu ühelegi 
üksikettevõttele enam kui 20 % 
asjaomasest turust; asjaomase turu 
määrab kindlaks komisjon;

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et üks või enam osalist ei valitseks asjaomast turgu, antakse reguleerivatele 
asutustele volitused elektriettevõtja turuosa piiramiseks 20 %ni. Käesolev muudatus avab 
liikmesriikide turud, eriti turgu valitsevate osalistega (kes on mitmel juhul olnud süüdi võimu 
kuritarvitamises) turud, ning tagab teistele turuosalistele õiglase juurdepääsu võrgule. Kuna 
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turud muutuvad integreeritumaks, laieneb turu geograafiline ulatus; käesolev säte seega 
võimaldab ettevõtetel kasvada koos turgude suurema integreerumisega.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nõuda elektriettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud; 

c) saada elektriettevõtjatelt mis tahes 
andmeid, mis on talle oma ülesannete 
täitmiseks vajalikud, sealhulgas selgitusi 
kolmandatele isikutele juurdepääsust 
keeldumise kohta ja mis tahes teavet 
võrgu tugevdamiseks vajaminevate 
meetmete kohta, tehes vajaduse korral 
koostööd finantsturgu reguleerivate 
asutustega;

Or. en

Selgitus

Selleks et riikide reguleerivad asutused saaksid jälgida elektrituru toimimist, peavad nad 
elektriettevõtjatelt saama mis tahes asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 3 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone elektriettevõtjatele, 
kes ei täida käesolevast direktiivist ega 
reguleeriva asutuse või ameti otsustest 
tulenevaid kohustusi;

d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja 
hoiatavaid sanktsioone, sealhulgas 
tegevusloa tühistamine, 
elektriettevõtjatele, kes ei täida käesolevast 
direktiivist, sealhulgas A lisast, ega 
reguleeriva asutuse või ameti otsustest 
tulenevaid kohustusi;
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Or. en

Selgitus

Vaja on tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, mida käesolevas direktiivis 
sätestatud kohustuste mittetäitmisel saaks elektriettevõtjate suhtes rakendada.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõike 4 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid. Need tariifid 
peavad võimaldama teha võrkudesse 
vajalikke investeeringuid viisil, mis 
võimaldab tagada võrkude elujõulisuse;

a) riiklike võrkudega ühendamise ja neile 
juurdepääsemise tingimused, sealhulgas 
edastus- ja jaotustariifid ning nende 
meetodid, või teise võimalusena edastus-
ja jaotustariifide kehtestamise ning 
heakskiitmise meetodid ja selle jälgimine. 
Need tariifid peavad võimaldama teha 
võrkudesse vajalikke investeeringuid viisil, 
mis võimaldab tagada võrkude 
elujõulisuse;

Or. en

Selgitus

Et tagada kõikidele turuosalistele juurdepääs, peab olema garanteeritud süsteemi 
läbipaistvus ning riikide reguleerivad asutused peavad tagama tõhusa planeerimise 
võimaluse.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites 
tagavad reguleerivad asutused, et 

5. Tariifide ja tasakaalustavate teenuste 
tingimusi kehtestades või heaks kiites 
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võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

tagavad reguleerivad asutused, et 
võrguettevõtjaid stimuleeritakse nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis 
piisavalt, et tõhustada jõudlust, soodustada 
turgude integreerimist ja toetada 
seonduvaid teadusuuringuid.

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivad asutused peavad tagama, et võrguettevõtjate suhtes rakendatavaid 
tasakaalustavaid meetmeid teostatakse avatud ja läbipaistval viisil, et tagada kõigi 
turuosaliste võrdsus.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt 
tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis 
osutatud tariifide muutmist, kui see on 
vajalik nende tingimuste 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva 
kohaldamise tagamiseks.

6. Reguleerivatel asutustel on õigus nõuda 
põhi- ja jaotusvõrguettevõtjatelt käesolevas 
artiklis osutatud tingimuste muutmist, kui 
see on vajalik nende tingimuste 
proportsionaalsuse ja mittediskrimineeriva 
kohaldamise tagamiseks. Edastus- ja 
jaotustariifide määramisega viivitamise 
korral on reguleerivatel asutustel 
volitused määrata esialgsed edastus- ja 
jaotustariifid ning juhul, kui lõpptariifid 
erinevad kõnealustest ajutistest tariifidest, 
langetada otsus kompenseerivate 
meetmete rakendamise kohta.

Or. en

Selgitus

Riikide reguleerivatel asutustel peavad olema volitused, et tagada asjakohaste meetmete 
võtmine põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjate poolt. 
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Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad 
olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 
motiveeritud.

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus on vajalik, et kindlustada riikide reguleerivate asutuste sõltumatus.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata asjaomastest osalistest sõltumatule 
isikule.

13. Liikmesriigid tagavad sellised sobivad 
mehhanismid riigi tasandil, mille kohaselt 
riikliku reguleeriva asutuse otsusest 
mõjutatud osalisel on õigus otsus edasi 
kaevata asjaomastest osalistest ja mis tahes 
valitsusest sõltumatule riigi kohtuorganile 
või muule riigi ametiasutusele.

Or. en

Selgitus

Kõikides liikmesriikides peab olema tõhus apellatsioonimenetlus, mis tagab kõikide 
turuosaliste võrdse kohtlemise, kuid on oluline, et see oleks valitsusest sõltumatu.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22c lõige 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

14. Komisjon võtab aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist vastu
reguleerivate asutuste käesolevas artiklis 
kirjeldatud volituste rakendussuunised ja 
neid muuta. See meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tegemist peaks olema siduva meetmega, mis tagab reguleerivate asutuste tõhusa toimimise, et 
aidata kaasa elektrienergia siseturu arengule; kõnealune meede tuleb võtta õigeaegselt.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, 
arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning kindlustada 
piirkonnas vastastikuse ühendamise 
võimalused, et võimaldada tõhusa 
konkurentsi arengut.

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd 
vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada 
sellise töökorra väljakujundamist, mis 
tagab võrgu optimaalse haldamise, 
arendada ühiseid elektribörse ja piiriüleste 
võimsuste jaotamist ning kindlustada 
piirkonnas piisavad vastastikuse 
ühendamise võimalused, et võimaldada 
tõhusa konkurentsi arengut.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek peaks ergutama piiriüleste eeskirjade edasist ühtlustamist, kuid 
ei tohiks toimuda riikide reguleerivate asutuste äranägemise järgi. Ilma käesoleva lisamiseta 
võib teatavatele riiklikele reguleerivatele asutustele koostöö keelata.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22d lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reguleerivatel asutustel on õigus 
sõlmida vastastikuseid lepinguid, et 
tugevdada regulatiivset koostööd.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 73 selgitus.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 12
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 22f lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta 
suuniseid, milles määratletakse tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi väheolulisi sätteid seda 
täiendades, võetakse vastu artikli 27b 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Et tagada käesoleva artikli ühetaoline 
kohaldamine, võib komisjon vastu võtta 
suuniseid, milles määratletakse tehingute 
aruandluse metoodika ja kord ning 
säilitatavate andmete vorm ja sisu, 
kasutades selleks olemasolevaid häid 
tavasid. Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi väheolulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 27b lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
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Or. en

Selgitus

Komisjon peab tagama heade tavade kohaldamise kõikide liikmesriikide aruandluses.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 26 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 a) Artikli 26 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 
„1. Liikmesriigid, kes pärast direktiivi 
jõustamist tõendavad, et nende väikeste 
eraldatud võrkude toimimises on olulisi 
probleeme, võivad olemasoleva võimsuse 
ümberkorraldamise, suurendamise ja 
laiendamisega seoses taotleda ja 
komisjon võib neile teha erandeid IV, V, 
VI ja VII peatüki asjaomastest sätetest 
ning, üliväikeste eraldatud võrkude 
puhul, ka III peatüki sätetest. Enne 
otsuse tegemist teavitab komisjon neist 
taotlustest liikmesriike, pidades 
seejuures silmas 
konfidentsiaalsusnõudeid. Otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
…”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 26 lõikes 1, kuid välja on jäetud lause 
„Käesolevat artiklit kohaldatakse ka Luksemburgi suhtes”) 

Selgitus

Kui mitmete liikmesriikide puhul on mõistlik väita, et nende turud on praegusel hetkel 
isoleeritud ja esinevad raskused tõelisele konkurentsile rajatud piiriülese elektrituru 
saavutamisel, mistõttu tuleks neile teha erandeid, siis Luksemburg asub ELi elektrituru 
keskmes.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 13 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
Artikli 26 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 b) Artikli 26 lõige 2 asendatakse 
järgmisega: 
„2. Liikmesriik, kellel pärast direktiivi 
jõustamist on tehnilistel põhjustel olulisi 
probleeme turu avamisel teatavatele 
artikli 21 lõike 1 punktis b nimetatud 
piiratud mitte-kodutarbijate rühmadele, 
võivad taotleda sellest normist erandit, 
mille komisjon võib anda kuni 12 kuu
möödumiseni artikli 30 lõikes 1 
nimetatud kuupäevast. Igal juhul lõpeb 
kõnealune erand artikli 21 lõike 1 
punktis c nimetatud kuupäeval.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ artikli 26 lõikes 2, kuid tähtaega on lühendatud 
12 kuuni)

Selgitus

12 kuud peaks olema liikmesriikidele mis tahes tehniliste tõkete ületamiseks piisav aeg.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a) A lisa punkt a asendatakse 
järgmisega: 
„a) õigus sõlmida elektriteenuse 
osutajaga leping, milles tuuakse välja:
– tarnija nimi ja aadress;
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– osutatavad teenused, pakutava teenuse 
kvaliteedi tase ja ühenduse esmakordse 
sisseseadmise aeg;
– […] pakutavate hooldusteenuste liigid;
– ajakohase teabe saamise viisid kõigi 
kohaldatavate tariifide ja hooldustasu 
liikide kohta;
– lepingu kestus, teenuste ja lepingu 
pikendamise ja lõpetamise tingimused, 
lepingust tasuta taganemise õiguse 
olemasolu;
– võimalikud kompensatsioonid ja 
tagasimaksekord, mida kohaldatakse 
juhul, kui teenuse kvaliteet ei ole 
kokkulepitud tasemel, sealhulgas 
ebatäpne arve ja arve hilinenud 
esitamine; …
– punkti f kohase vaidlusküsimuste 
lahendamise menetluse algatamise kord
ning
– tarbijaõigusi käsitlev teave, sealhulgas 
kõik eespool nimetatu, mis edastatakse 
selgelt arvel ja elektriettevõtja veebilehel.”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis a, kuid lisatud on viimane taane)

Selgitus

Teenuse kvaliteet ja läbipaistvus on konkurentsile rajatud turu olulised õigused.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 b) A lisa punkt b asendatakse 
järgmisega: 
„b) õigeaegne teatis lepingutingimuste 
kõigi muutuste kohta ning 
taganemisõiguse teatavakstegemine 
teatise saamisel. Teenuse osutajad 
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peavad läbipaistval ja arusaadaval viisil 
nendega liitunud tarbijatele ise 
õigeaegselt teatama kõigist tasu 
suurendamistest hiljemalt ühe arve 
esitamise normaaltähtaja jooksul pärast 
suurenemise jõustumist. Liikmesriigid 
tagavad, et tarbijatel oleks vabadus 
lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu 
neile elektriteenuse osutaja poolt 
teatatud uute tingimustega;”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis b, kuid lisatud on „läbipaistval ja 
arusaadaval viisil”)

Selgitus

Läbipaistvus on konkurentsile rajatud turu jaoks ülioluline.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 c (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 c) A lisa punkt c asendatakse 
järgmisega: 
„c) läbipaistva sõltumatu teabe saamine 
elektriteenustele juurdepääsu ja 
kasutamise suhtes kohaldatavate 
hindade, tariifide ja üldtingimuste kohta 
riigi ja ühenduse tasandil;” 

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis c, kuid lisatud on „riigi ja 
ühenduse tasandil“)

Selgitus

Käesolev täpsustus parandab konkurentsi.
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Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 d (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 d) A lisa punkt d asendatakse 
järgmisega: 
„d) tasumisviiside lai valik, et mitte 
diskrimineerida kaitsetumaid tarbijaid, 
mis sisaldab ettemakstud arvestite ja 
võimaluse korral tasuta 
tariifikalkulaatorite kasutamist. Iga 
muudatus tingimustes peab kajastama 
erinevatest maksesüsteemidest tarnijale 
tulenevaid kulusid. Üldtingimused 
peavad olema õiglased ja läbipaistvad. 
Need peavad olema selged ja 
arusaadavad. Tarbijaid tuleb kaitsta 
ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside 
eest, sealhulgas ettevõtja kehtestatud 
lepinguväliste tõkete eest;”

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis d, kuid lisatud on „et mitte 
diskrimineerida kaitsetumaid tarbijaid, mis sisaldab ettemakstud arvestite ja võimaluse korral 
tasuta tariifikalkulaatorite kasutamist” ning „sealhulgas ettevõtja kehtestatud lepinguväliste 

tõkete eest”)

Selgitus

Kaitsetumaid tarbijaid tuleb eelkõige kaitsta.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 14 e (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 e) A lisa punkt f asendatakse 
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järgmisega: 
„f) läbipaistvad, lihtsad ja odavad 
kaebuste lahendamise menetlused. Need 
menetlused peavad võimaldama õiglast 
ja kiiret vaidluste lahendamist kolme 
kuu jooksul ning kui olukord seda tingib, 
rakendama kulude ja/või kahju 
hüvitamise süsteemi. Võimaluse korral 
peaksid nad järgima komisjoni 
soovituses 98/257/EÜ sätestatud 
põhimõtteid;

Or. en

(Sama sõnastus nagu direktiivi 2003/54/EÜ A lisa punktis f, kuid lisatud on „kolme kuu 
jooksul”)

Selgitus

Tarbijaid peaks esindama riiklikust reguleerivast asutusest, valitsusest ja elektriettevõtjatest 
sõltumatu organ.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus 
ning võimalus anda igale 
varustamislitsentsiga ettevõtjale konkreetse 
kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma 
mõõteandmetele, mis võib sisaldada 
olemasolevat energiavaru konkreetses 
piirkonnas ning kõiki riiklikke ja 
ühenduse mehhanisme energiatõhususe 
edendamiseks. Andmehalduse eest 
vastutav isik on kohustatud need andmed 
kõnealusele ettevõtjale andma. 
Liikmesriigid määravad kindlaks andmete 
vormingu ning korra, mille alusel tarnijad 
ja tarbijad andmete juurde pääsevad; Selle 
teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ergutatakse keskkonnateadlikku käitumist ja parandatakse tarbija 
rolli turu positiivsel mõjutamisel.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) igakuine nõuetekohane teavitamine 
tegelikust elektritarbimisest ja kuludest, 
mis võib sisaldada olemasolevat 
energiavaru konkreetses piirkonnas ning 
kõiki riiklikke ja ühenduse mehhanisme 
energiatõhususe edendamiseks. Selle 
teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta. 
2015. aastaks paigaldatakse kõikidesse 
kodumajapidamistesse tõhusad arvestid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ergutatakse keskkonnateadlikku käitumist ja parandatakse tarbija 
rolli turu positiivsel mõjutamisel. Arukad edastavad tarnijale tegeliku tarbimise ja teavitavad 
tarbijat tegelikust tarbimiskulust. Nende kaudu saavad tarbijad vähendada nõudlust tippajal 
ning kulutusi energiale. Kui tarbijad mõistavad täielikult keskkonnaalaseid meetmeid, võivad 
nad kaasa tuua soovitud energiatõhususe.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15 a (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 a) A lisale lisatakse järgmine lõige: 
„ameti poolt komisjonile esitatavate 
tarbijakaitse suuniste aluseks võetakse 
komisjoni esitatud Euroopa 
energiatarbijate õiguste harta;”

Or. en

(Direktiivi 2003/54/EÜ lisale A lisatakse uus lõige k)

Selgitus

Euroopa energiatarbijate õiguste hartas võetakse arvesse asjaomaste sidusrühmade ja 
sotsiaalpartnerite seisukohti seoses tarbijaõigustega ning seda tuleks tunnustada käesoleva 
direktiivi raames.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 1 punkt 15 b (uus)
Direktiiv 2003/54/EÜ
A lisa lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15 b) A lisale lisatakse järgmine lõige: 
„igas liikmesriigis luuakse kohustuslik 
sõltumatu tarbijakaitseasutus energia 
küsimustes. Kõnealune asutus esindab 
tarbijaid ELi energiaturuga seonduvates 
ametlikes konsultatsioonides. Asutus 
tagab, et lõpptarbijad on käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuete kohaselt 
piisavalt kaitstud, ning vastutab 
asjaomaste sõltumatute nõuannete ja 
usaldusväärse teabe pakkumise ning 
tarbijate esindamise eest.”

Or. en
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(Direktiivi 2003/54/EÜ A lisale lisatakse uus lõige l)

Selgitus

Sel ajal kui riiklikele reguleerivatele asutustele tuleb anda volitused tarbijate kaitsmiseks, 
tuleb ametliku esindaja kaudu anda sõna ka tarbijatele. Riiklik reguleeriv asutus ja 
tarbijakaitseasutus peaksid tagama koostöö, teabevahetuse ja mõlemaid organisatsioone 
puudutavate probleemide järjepideva käsitlemise.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõike 1 esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [18 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile. 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [12 kuud pärast 
jõustumiskuupäeva]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

12 kuud peaks olema liikmesriikidele käesoleva direktiivi jõustamiseks piisav aeg.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikli 2 lõike 1 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid 
alates [18 kuud pärast jõustumist].

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid 
alates [12 kuud pärast jõustumist].

Or. en

Selgitus

12 kuud peaks olema liikmesriikidele käesoleva direktiivi ülevõtmiseks piisav aeg.
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SELETUSKIRI

1. Ilma asjakohaselt toimiva elektri- ja gaasituruta on Euroopa Liidul järjest raskem 
tagada varustuskindlust, jätkusuutlikku vähese süsinikdioksiidi heitega energiaturgu ja 
konkurentsivõimet maailmas.

2. Enne kui uurida, milline võiks olla asjakohane turu mudel, tuleb küsida, miks me seda 
muutust tungivalt nõuame? Muutust on vaja selleks, et tarbijaid koheldaks õiglaselt, et 
ühtlustada mängureeglid kõigile turuosalistele, tootjatele ja tarbijatele, et kindlustada 
paremad tingimused investeeringuteks, mis tagavad varustuskindluse ja parema 
juurdepääsu taastuvatele energiaallikatele, samuti on vaja vähendada suurte 
energiaettevõtete kätte koondunud võimu, võimaldades VKEdele paremat juurdepääsu 
võrgule. See nõuab kahetist lähenemisviisi: elektri- ja gaasiturgude paremat 
reguleerimist ja haldamist seoses võrgumonopolide tegevuse ja turukorraldusega ning 
konkurentsiõiguse kindlakäelist kohaldamist turukontsentratsiooni vähendamiseks.

I – Tarbijakaitse ja sotsiaalne mõju

3. Mis tahes mudeli korral tõusevad tõenäoliselt energia hinnad. ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi mõju, 20 % ulatuses taastuvate energiaallikate kasutamise 
kohustus ja nafta järjest vähenev pakkumine, mis on viinud hinnad juba ligikaudu 100 
dollarini barreli kohta, toovad tõenäoliselt kaasa hindade tõusu.

4. Ehkki energiapuudus ja kaitsetumate tarbijate kaitse on liikmesriikide pädevusse 
kuuluv valdkond, on olemas selge seos ELi poliitikaga. EL peab kehtestama selge 
energiapuuduse määratluse ja nõudma, et liikmesriigid esitaksid energiapuudust 
käsitlevad kavad ja et neid uuriks komisjon. Siiski peavad kaitsetumate tarbijate 
kaitseks võetavad meetmed sobima kokku ja toimima koos avatud, konkurentsile 
rajatud turu eeldustega. Me peame tagama, et tarbijaid, eriti pensionäre, kes ei suuda 
maksta, ei jäetaks energiast ilma ja et hinnakujunduse mudelitega ei diskrimineeritaks 
vaeseid tarbijaid. Energiapuuduse vastu võitlemiseks sobivad kõige paremini 
energiatõhususe ja energia kokkuhoiu meetmed ning tuleks uurida võimalusi, kuidas 
tugevdada seost käesoleva direktiivi ja energiatõhususe nõuete vahel.

5. Vajame suuremat läbipaistvust tarbijate õiguste valdkonnas. Kõnealuse direktiivi lisa 
peavad rakendama, selle täitmist jälgima ja jõustama riikide reguleerivad asutused 
ning seda peab kontrollima uus Euroopa reguleeriv asutus. Teenuse kvaliteet peaks 
olema elektrienergia ettevõtjate kohustuste seas kesksel kohal. Rakendamata jätmise 
eest tuleks kehtestada selged sanktsioonid, sealhulgas riikliku tasandi litsentsi või 
sellega võrdse dokumendi tühistamine. Väljapakutud Euroopa energiatarbijate harta 
tuleks jõustada elektri- ja gaasidirektiivide kaudu, andes sellele õigusliku tähtsuse. 
Igas liikmesriigis tuleks luua riiklik energiatarbijat kaitsev asutus.

II – Milline energiaturu mudel?
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6. Täielik omandisuhete eraldamine on ainus mudel, mis võib anda kindluse turule 
siseneda soovivatele konkurentidele ning välistada huvide konfliktide tekke.

7. Ebaõiglase diskrimineerimise võimalus on alati olemas, kui äriühing tegutseb 
keskkonnas, mis on üheaegselt nii konkurentsile avatud kui ka monopoolne. Kuid 
tingimata on nõutav suurem läbipaistvus, võrguettevõtjate tegevuse koordineerimine, 
turueeskirjade ühtlustamine ja riiklike normide, sealhulgas konkurentsipoliitika, 
lähenemine.

8. Komisjoni ettepanek ei nõua riigi omanduses olevate põhivõrkude sunniviisilist 
erastamist pärast omandisuhete eraldamist.

9. Sõltumatu põhivõrguettevõtja mudel, kus äriühingul on lubatud elektrivõrku omada, 
kuid mitte käitada, toob kaasa bürokraatia ja kuluka regulatiivse kontrolli vajaduse 
ning pole seega omandisuhete täielikule eraldamisele mõistlik alternatiiv.

a. Investeeringud

10. Liikmesriikide kogemuse kohaselt toob täielik omandisuhete eraldamine kaasa 
suuremad investeeringud ja paremini toimivad võrgud.

11. Määrusega nõutavad kümneaastased investeerimiskavad peaksid tagama, et 
rakendatakse pikaajalisi strateegiaid, mis seavad esikohale tarbijate ja mitte 
aktsionäride vajadused. Kõnealune investeerimisstrateegia peaks tagama, et kvaliteet 
ja tööjõud on piisavad teenuse osutamise kohustuste täitmiseks. Selle peaksid heaks 
kiitma ja selle täitmist jälgima riikide reguleerivad asutused ning kontrollima uus 
Euroopa reguleeriv asutus. Investeerimiskavad peaksid arvestama vajadusega liikuda 
kokkuvõttes Euroopa võrgu suunas.

b. Taastuvad energiaallikad ja detsentraliseeritud tootmine

12. Täielik omandisuhete eraldamine tagab taastuvenergiale parema juurdepääsu 
võrkudele, siiski tuleks minna kaugemale ja tagada, et taastuvenergial ja väiketootjatel 
on võrkudele eelistatud juurdepääs, v.a juhtudel, kui tehnilised küsimused selle 
võimatuks teevad.

13. Tuleb tagada, et kohaliku ja väiketootmise ning kohalike elektri- ja küttejaamade 
toetamise kaudu naaseks energia elanike kätte. See nõuab suuri investeeringuid 
arukatesse võrkudesse. Praegu puudub vertikaalselt integreeritud elektrienergia 
ettevõtetel motivatsioon selliste investeeringute tegemiseks, sest suurt osa kohalikust 
tootmisvõimsusest nad kas ei ehita või ei kontrolli.

14. Detsentraliseeritud tootmise arendamiseks ja energiatõhususe parandamiseks on 
jaotusvõrkude kaasajastamine hädavajalik. Direktiiv peaks andma võimaluse 
piirkondlike süsteemide soodustamiseks.

III – Rakendamine ja reguleerivad asutused
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15. Komisjon peaks rangelt tegelema liikmesriikidega, kes pole praegu kehtivaid 
direktiive rakendanud. Jõustamine ja selged sanktsioonid on vajalikud järgmise mudeli 
edu tagamiseks; eriti kehtib see energiavõrkude puhul, mis on loomulikud monopolid.

16. Riikide reguleerivad asutused peavad olema tõeliselt sõltumatud nii valitsusest kui ka 
tööstusharust ja tuleks saavutada nende volituste miinimumstandardite ühtlustamine, 
luues ühised normid läbipaistvuse ja aruandekohustuse kohta. Samuti tuleks neile teha 
ülesandeks tagada Euroopa tarbijate vajaduste arvestamine eriti piiriüleste 
investeeringute kohta otsuste langetamisel.

17. Riikide reguleerivad asutused peaksid saama jõustada meetmeid konkurentsi 
stimuleerimiseks ja vastutama olulise turujõuga äriühingute järelevalve eest. Riikide 
reguleerivatele asutustele tuleks anda tihedas koostöös riiklike ja ELi 
monopolidevastaste asutustega vahendid, et saavutada konkurentsivõimelisem turg, ja 
neil peaks olema õiguslikud volitused lepingute sõlmimiseks muude ELi ja riikide 
reguleerivate asutustega (nt teabevahetuse kohta).

18. ELi õigusaktides tuleks selgelt sätestada poliitilised eesmärgid ja riikide reguleerivate 
asutuste kohustuste ja volituste täpne ulatus, mis hõlmaks õigust kinnitada või heaks 
kiita võrgu juurdepääsutariife ja nende arvestamise metoodikat. Kõigil riikide 
reguleerivatel asutustel peab olema õigus saada gaasi- ja elektrienergia ettevõtjatelt 
vajalikku teavet ja rakendada tõhusaid sanktsioone koos asjakohaste uurimisõigustega 
ja piisavate volitustega vaidluste lahendamiseks.

19. Riikide reguleerivaid asutusi peaks julgustama kasutama õigust piirhindade 
kehtestamiseks konkurentsile avamata turgudel selgelt piiritletud ajavahemikuks, kui 
liikmesriigid venitavad ELi õiguse rakendamisega, et tarbijad oleksid kaitstud 
väärkohtlemise eest turul. Komisjoni asutused peaksid uurima reguleeritud tariife, mis 
on kehtestatud turuhinnast madalamatena, kuna see takistab konkurentsi ja moonutab 
konkurentsi eelkõige ELi suurte energiatarbijate vahel.

20. Komisjoni ettepanek sisaldab mitut sätet, mis annaksid komisjonile volitused 
komiteemenetluse kaudu siduvate suuniste vastuvõtmiseks. Siiski peaks õigusloomega 
seotud volitusi asjakohastel juhtudel rakendama kaasotsustamismenetluse ja mitte 
komiteemenetluse kaudu, et mitte piirata Euroopa Parlamendi volitusi.

IV – Euroopa reguleeriv energiaagentuur

21. Dubleerimise vältimiseks tuleks sätestada riiklike ja Euroopa reguleerivate asutuste 
selgepiirilised kohustused. Reguleeriv asutus peaks jälgima kõiki direktiivis riikide 
reguleerivatele asutustele sätestatud tingimusi. Direktiivis sätestatud eeskirjade 
täitmata jätmine peaks kaasa tooma selged sanktsioonid. Väljapakutud Euroopa 
reguleeriva asutuse volitused ja sõltumatus tuleks kindlustada aruandekohustuse kaudu 
Euroopa Parlamendi ees.

22. Piiriüleste küsimustega seoses on vaja arvesse võtta regulatiivseid tühikuid ning 
vajadust Euroopa turu mõnede osade paremaks sidumiseks. Seega on teretulnud 
ettepanek anda asutusele volitused otsustada erandite üle võrkudevaheliste ühenduste 
jaoks ja erandite üle juhtudel, kui infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi 
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territooriumil. Kui pädevad riikide reguleerivad asutused ei suuda asjakohase 
regulatiivse korralduse suhtes kokkuleppele jõuda, võib Euroopa asutus, 
konsulteerides asjaomaste asutustega, korraldada tähtsate võrkudevaheliste ühenduste 
pakkumise. Kulud peaksid tarbijani kanduma reguleeritud ja läbipaistvas raamistikus. 
Asutusel peaks olema aktiivsem roll piiriüleste küsimuste reguleerimisel.

V – Piirkondlikud elektriturud

23. Lõppeesmärgiks peaks olema liikumine asjakohaste, selgete ja järkjärguliste 
sammudega ühtse Euroopa elektrivõrgu suunas. Tuleb selgelt öelda, et see peab 
toimuma paralleelselt täieliku omandisuhete eraldamisega ja et see ei ole sellele 
alternatiivseks mudeliks.

24. Kõnealuses suunas liikumise tagamiseks tuleks põhivõrguettevõtjatele anda selge 
plaan ja ajakava. Tuleb leida tasakaal põhivõrguettevõtjate ja reguleerivate asutuste 
volituste vahel. Üldiselt on reguleerivad asutused äritegevuse reeglite – nt 
tasakaalustavad eeskirjad, eeskirjad ülekoormuse puhuks – määratlemiseks paremas 
olukorras, kusjuures tehnilised eeskirjad peaksid olema põhivõrguettevõtjate 
pädevuses. ELi võrgukoodeksi väljatöötamine tagaks, et piirkondlikud turud ei liigu 
erinevates suundades.

25. Väga tähtis on piirkondade määratlemine ja piirkondliku koostöö stimuleerimine, et 
tagada sujuvalt integreeritud turu tekkimise laiemas Euroopa kontekstis. Oluline on 
ühendada „energiasaared”, nagu Balti riigid, mis pole ühendatud Elektrienergia 
Edastuse Koordineerimise Liidu (UCTE) võrku. Vaja on stiimuleid, mis soodustaksid 
takistuste ületamist uue energia impordi ja ekspordi infrastruktuuri loomisel. Asutus 
peaks seega tegutsema ka piirkondlikus kontekstis.

VI – Kolmandate riikide omandiõigused

26. Energeetika on kahtlemata valdkond, kus riiklikud ja Euroopa huvid tuleks seada 
esikohale, eriti seoses varustuskindlusega. On vaja rohkem uurida, milline oleks selle 
klausli mõju seoses praeguste kolmandate riikide investeeringutega ELi 
põhivõrkudesse ja piirangutega investeeringute mahule, mida on võimalik kasutada 
omandisuhete eraldamise nõuete täitmise tulemusena eraldatud infrastruktuuri 
ostmiseks. Raportöör peab vajalikuks märkida, et tema eelistus infrastruktuuri omandi 
küsimuses kuulub avaliku sektori enamusosalusele.
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